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CEI SAPTE ANI DE ACASĂ 

 

MADARAS ANGELA 

 

 

Cei șapte ani de acasă sunt opera părinților, a familiei din care copilul face parte, a mediului in care 

crește În familie, învață, să se exprime deprinde norme,reguli, valori, comportamente dezirabile care îi sunt 

necesare  pentru a se integra in societate.  

 

Despre aceasta tema s-a scris foarte mult, de aceea nici nu stiu ce noutate as putea să aduc. Desigur 

ca fiecare părinte  si fiecare cadru didactic își are experientele lui,încercările lui,reușitele,nereușitele, 

bucuriile si tristețile lui. 

În clipa în care un copil vine prima dată în grădiniță, cadrul didactic-respectiv  educatoarea, stie daca 

acest copil este fericit,stie daca in familia lui se intampla lucruri pozitive,benefice dezvoltării acestuia sau 

nu.Ea poate sa spuna  doar observând reacția, comportamentul, atitudinea copilului, câte ceva sau chiar 

foarte multe despre mediul din care acesta provine. 

Zambetul, ochii, postura, relațiile pe care el reușește sau nu,să le construiască în grădiniță, îi dezvăluie 

starea familiei din care face parte acest copil. Va ști să discearnă ce se petrece, pentru că un copil calm si 

echilibrat trăiește într-o familie in care este pace și armonie. Desigur ca acestea sunt idealuri la care aspirăm 

fiecare. Ce grozav! Sa fie peste tot asa ceva. Ne  confruntăm fiecare cu fel de fel de probleme si fiecare le 

gestionează asa cum poate si cum a fost înzestrat. 

Noi, cadrele didactice ,,modelăm lutul” care ne este pus la dispoziție dar trebuie să fim cu băgare de 

seamă pentru că, așa ca si in familie, dacă nu ai răbdare și tinzi sa tragi de puiul de om să vină după tine asa 

cum tu iti doresti, s-ar putea să îl deformezi. Trebuie să iei seamă la calitățile lui,  la dorințele lui. 

Îmi amintesc că într-o zi am auzit ca un părinte spunea despre copilul lui-care avea autism-ca este ca 

un radio stricat. Atunci mi-am dat seama cât este de trist sa nu iti poți înțelege copilul si sa nu te poti bucura 

de el. Sa nu înțelegi ca un copil este un dar de la Dumnezeu și ca niciodată un dar al lui Dumnezeu  nu este 

rău, ca trebuie sa te bucuri de fiecare clipă, să prețuiește viața si sa mulțumești pt copiii pe care îi ai (părinte 

fiind sau cadru didactic), să încerci să te porti stiind ca acei copii pe care îi ai in grija te iau in fiecare zi 

drept model, ca ei învață observând comportamentul adulților din preajma lor si ca trebuie sa il incurajezi, 

să îi apreciezi fiecare efort si fiecare  reușită. 

 

Consider că familia este ,,acasa” dar grădinița face parte din familia lărgită în care un copil crește si 

este educat până la 6 ani, și în care educatoare este a doua mămică în care copilul are încredere maxima si 

care îi asculta dorințele și îl protejează.  

 

Deci cei șapte ani de acasă, primii ani de viață,  sunt cu siguranță anii pe care fiecare dintre noi,ar 

trebui să ni-i amintim cu drag, la fel si cei mici pe care îi avem în grija, pentru că dacă temelia e solidă, si 

constructia va fi una de calitate, dar unde nu există sentimentul de securitate, de iubire calmă si calda, acolo 

vor exista dereglari pe parcurs. 

 

Le doresc colegelor mele educatoare să fie mame iubite acasă si la grădiniță! Si tuturor părinților să 

fie iubiți de copiii lor dar mai ales să daruim iubirea! 
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 

 

Prof. Înv. primar MAER CAMELIA                                                                                     

Școala Gimnazială Socond, Jud. Satu Mare 

 

 

Foarte des întâlnim expresia „se vede ca ai cei șapte ani de acasă/îți lipsesc cei șapte ani de acasă”, 

pornind de la această expresie consider că anii petrecuți în familie, alături de parinți lasă o mare amprentă 

asupra caracterului viitorului adult, aceasta poate sa fie pozitivă sau negativă în funcție de educația pe care 

acesta o primește.  

 

Consider că, a fi părinte este o mare responsabilitate în continuă actualizare. Copiii vin pe lume cu 

un bagaj genetic, o moștenire genetică, un temperament, dar felul cum ei se dezvoltă se află în plamele 

adultului, în modul în care noi interacționăm cu ei. 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. 

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.        

                              

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. 

 

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.  

 

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, să primească responsabilitați pe masura varste lor. 

 

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 nu sunt 

cele mai fericite exemple, însă sunt și multe exemple pozitive. 

 

În concluzie copiii sunt oglinda părinților, de aceea trebuie să îi „șlefuim” cu mare atenție și băgare 

de seama, pentru că ceea ce semănăm aceea vom culege. 

 

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea”. 

– Nelson Mandela 
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FAMILIA – MEDIU EDUCATIV DETERMINANT 

 

Prof. înv. primar, MAFTEI CAMELIA 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” 

Loc. Dofteana, Jud. Bacău 

 
 

 

Familia, prin tonalitatea și atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală și gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri și tensiuni existente în 

mediul famial vor genera în conștiința copilului îndoieli, reticențe sau reacții neadaptative.  

După factorii familiali care pot genera tulburări comportamentale la copii, se pot menționa: 

a) Deficite de climat și de structură familială. Familia reprezintă „un soi de personalitate colectivă” 

a cărei armonie generală influențează echilibrul psihologic al fiecăruia dintre părți. Există (Rose Vincent, 

1972, pp. 201 – 217) familii reprimatoare,  care înăbușă spiritul de independență al copilului, și familii 

liberale, care dezvoltă inițiativele acestuia; familii integrate social, sigure de ele și familii la limita  

integrării, nesigure, închistate, refractare; familii  active care luptă cu greutățile, se impun în societate și 

pasive care sunt indiferente, indolente, care generează sentimentul de eșec, de neîncredere în viață, de 

descurajare în lupta cu obstacolele întâlnite. Părinții formează, se știe, miezul grupului familial. Absența 

temporară a unuia dintre părinți, situația de deces a unuia sau a ambilor părinți, familia adoptivă, familia 

disociată, copii orfani sau abandonați care se află în grija asistenței publice, familiile reconstituite din 

persoane divorțate, familii cu o ambianță apăsătoare reprezintă tot atâtea condiții cu răsunet diferit  asupra 

mediului familial și al echilibrului psihic al copilului. Aceste familii creează un mediu nefavorabil 

dezvoltării psihice normale a copilului: o atmosferă familială prea tristă sau prea agitată, caracterizată din 

certuri, injurii, brutalități, se răsfrânge în sens negativ asupra psihicului copilului, provocându-i tulburări 

emoționale puternice (Banciu,  D., Rădulescu, S.M., Voicu, M.,1987). 

 

b) Copilul și divergențele educative dintre membrii adulți ai familiei. Bunicii, unchii, verii, prietenii, 

iau parte, în mod permanent sau din când în când, la viața familiei respective. Aceste persoane pot să joace 

un rol important influențând, în unele cazuri, natura relațiilor cu părinții. Intervențiile directe ale acestora 

în atribuțiile părinților zdruncină autoritatea acestora, schimbă poziția copilului față de părinți, perturbă 

relațiile familiale, dând naștere la tensiuni și conflicte de pe urma cărora va suferi, în primul rând, copilul. 

 

 

c) Grupul fratern. Este cunoscut faptul că, în familie, copilul suferă influența nu numai a membrilor 

adulți, ci și a celorlalți copii. Aceste influențe depind de numărul copiilor din familie, de vârsta și sexul 

fiecăruia, de poziția copilului în colectivul familial. Faptul, de exemplu, că un copil mai are 3 – 4 frați și 

surori, îl face să intre în relații umane amai bogate (mai variate), în comparație cu copilul unic în familie 

(și anume să cunoască experiența rivalității, a competiției, dar și raporturile de colaborare, de solidaritate 

la nevoie). Adesea, în sânul familiei își fac simțită prezența, printre copii, unele grupuri ostile: cel al copiilor 

mici împotriva celor mari, al fetelor împotriva băieților, al fraților împotriva verilor etc. Faptele de viață 

arată că, de cele mai multe ori, conflictele dintre frați sunt determinate de poziția copilului pe scara 

vârstelor. Problemele cele mai mari le ridică însă, copilul unic, care este destul de des un „copil – problemă” 

în școală. Răsfățul continuu îl transformă pe copilul unic într-un mic tiran al familiei, pe cât de irațional și 

capricios, pe atât de temut și de imprevizibil în reacții, în raporturile cu cei din jur. 

 

d) Dezacordul dintre cerere și ofertă. Părinții trebuie să facă dovada unui simț al măsurii în 

latitudinea și exigențele preconizate față de copil, dublat de capacitatea de a prevedea reacțiile și stările 

interne ale copilului, apărute atunci când iau o măsură educativă. Exigențele exagerate manifestate de unii 
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părinți față de copiii lor favorizează eșecurile școlare, provoacă „intoxicații intelectuale”, generatoare de 

irascibilitate și chiar agresivitate în raport cu sarcinile școlare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Bălan B., Boncu Ș., Cosmovici A., Cozma T., Crețu C., Cucoș C., Dafinoiu I., Iacob L., Moise 

C., Momanu M., Neculau A., Rudică T., „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

didactice”, Editura Polirom, Iași, 1998 
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PARTENERIAT EDUCATIONAL 

„IUBIȚI-MĂ ȘI AJUTAȚI-MA SĂ ÎNVĂT!” 

 

Profesor Măgulean Paula,                                                                                                                                                       

Grădinița P. P. Căsuța piticilor, Arad 

 

 

ARGUMENT 
 

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât părinţii cât şi 

educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care 

le folosesc pentru a-i putea creşte corect pe copii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influenţele 

negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să ştim să le 

descoperim trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze 

atât pe încredere, dar mai ales pe respectul reciproc. 

Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în 

familie de aceea legătura dintre gradiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar educatorul să 

cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru a putea colabora. 

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, fără pericolul de 

eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 

prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de către familie 

a activităţilor desfăşurate în grădiniţă nu fac decât să ducă la o mai bună formare a preşcolarului ce urmează 

a se forma pentru viaţa de adult. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

GRUPUL ŢINTĂ 

• Preşcolarii din grupa mică „A” 

• Părinţii copiilor 

• Cadrele didactice de la grupa mică „A”:  

 

METODOLOGIE 

Educatoarea grupei întocmeşte împreună cu părinţii o planificare a activităţilor pentru acest proiect, 

care va fi adaptată la nivelul grupei, ţinând cont de particularităţile de vârstă a copiilor şi specificul grupei. 

Se va ţine cont de altfel, de scopul şi obiectivele propuse ale proiectului. 

Se vor realiza activităţi precum: şedinţe cu părinţii, mese rotunde, lectorate, vizionare de materiale 

educative, vizite, activităţi demonstrative, programe artistice cu diferite ocazii, etc. 

DURATA - An şcolar  

RESURSE UMANE  

Preşcolarii grupei mici; Familiile preşcolarilor; Alte persoane cu care copiii intra în contact 

(personalul auxiliar al grădiniţei) 
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RESURSE MATERIALE – Consumabile; Calculator; DVD-player; Aparat foto; Albume de 

fotografii; Prezentări Power Point cu diferite teme; Materiale audio-video 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

■ Colaborarea dintre familie şi grădinită pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 

preşcolarului.  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OBIECTIVE CADRU 

• Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi 

creşterii copilului în vederea adaptării şi integrării şcolare cu succes; 

• Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei; 

• Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi 

a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 

• Eficientizarea relaţiei familie-grădiniţă.  

• Dezvoltarea relaţiilor bazate pe respect şi prietenie între copii, familie şi educatoare; 

• Familiarizarea părinţilor cu activităţile copiilor în grădiniţă; 

• Cunoaşterea de către părinţi a gradului de implicare şi participare a copiilor în cadrul activităţilor; 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

• Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de comportamente adecvate 

la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul grupurilor; 

• Aducerea la cunoştinţa părinţilor a strategiilor de cunoaştere a copilului; 

• Crearea oportunităţilor ca părinţii să se împrietenească între ei si sa-si impartaseasca experientele 

individuale; 

• Stabilirea unei relaţii de încredere şi comunicare între grădiniţă şi familie pentru a veni în 

sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a copilului; 

• Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă; 

• Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să 

desfăşoare un proces educaţional; 

• Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 

• Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe 

teme date; 

• Valorificarea unor experienţe personal 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM 

 

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATEA Perioada de 

desfăşurare 

Coordonatori 

activitate 

Participanţi 

1. “ Bun venit în „Căsuţa piticilor””– masă 

rotundă cu membrii familiei 

• informarea părinţilor asupra necesităţii 

derulării acestui proiect; 

• stabilirea acţiunilor şi a modului de  

desfăşurare a acestora; 

Septembrie  

 

Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

2. “Păpuşile, prietenele noastre “ 

• Vizită la teatrul de marionete Arad; 

Octombrie 

 

Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 
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•  familiarizarea copiilor cu lumea 

sepctacolelor; 

Părinţii 

copiilor 

3. “Aşa este copilul meu “ - chestionare 

• prezentarea unei caracterizări a grupei 

• „Scrisoarea copilului către părinţii săi” 

• distribuirea de chestionare de cunoaştere 

a 

       preşcolarilor 

Noiembrie  

 

 

Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

4. „Vine vine  Mos Craciun „- workshop 

• confecţionare de ornamente şi 

amenajarea sălii de grupă 

• prezentarea unui program artistic de 

Crăciun 

Decembrie  

 

 

Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

5. „Timpul in viata noastra”? – discuţii libere, 

exemple de bună practică 

• relatări ale părinţilor cu privire la 

modul în care îşi petrec timpul alături de copii 

• vizionarea de materiale informative pe 

această temă 

Ianuarie  

 

 

Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

 

6. „Vreţi să comunicaţi cât mai bine cu copilul 

dumneavoastră?”-  discuţii libere, exemple de 

bună practică 

• relatări ale părinţilor cu privire la 

modul în care comunică cu copii lor şi metode 

de rezolvare; 

• vizionarea de materiale informative pe 

această temă 

Februarie  Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

7. „Ea este mama mea!”- activitate demonstrativă 

• confecţionare de felicitări pentru 

mămici de către copii, ajutaţi de tăticii lor 

• prezentarea unei activităţi 

demonstrative dedicat Zilei de 8 Martie 

Martie  Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

8. “Sărbătorile primăverii“- workshop 

• Expoziţie de lucrări practice realizate de 

copii pentru Sfintele sărbători Pascale  

Aprilie  Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

9. „Mănânc sănătos, cresc sănătos!”- discuţii , 

exemple de bună practică 

• dezbateri  

• vizionarea de materiale informative 

Mai  Cadrele 

didactice de la  

grupă 

Asistentă 

medicală 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 

grupă 

10 “Un zmeu pentru copilul meu “ – workshop  

• confecţionare de jucării împreună cu 

părinţii   

“Copii fericiţi  “ – Serbare de sfârşit de an 

Iunie  Cadrele 

didactice de la 

grupă 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Părinţii 

copiilor 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM 

Nr 

crt 

ACTIVITATEA Perioada de 

desfăşurare 

Coordonatori 

activitate 

Participanţi 

1. “ Împreună suntem o echipă”– joc interactiv 

- copii şi părinţi 

• părinţii se joacă împreună cu copiii şi 

stabilesc reguli jocului ; 

• determinarea copiilor să accepte şi să 

respecte regulile de grup; 

Septembrie  

 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Preşcolarii 

Părinţii copiilor 

2. “Arată-mi ce simţi “ 

• desfăşurarea unor jocuri pentru 

dezvoltarea emoţională a copiilor; 

•  familiarizarea copiilor cu lumea 

emoţiilor  ; 

Octombrie 

 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Preşcolarii 

Părinţii copiilor 

3. “Îmi cunosc copilul?“ – masă rotundă 

• prezentarea unei caracterizări a grupei 

• dezvoltarea  motivaţiei  părinţilor  

pentru  implicarea  în  viaţa  şi  activităţile  

grădiniţei; 

• distribuirea de chestionare de 

cunoaştere a 

           preşcolarilor 

Noiembrie  

 

 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor 

4. „În aşteptarea lui  Mos Craciun „- workshop 

• confecţionare de ornamente şi 

amenajarea sălii de grupă 

• prezentarea unui program artistic de 

Crăciun 

Decembrie  

 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Preşcolarii 

Părinţii copiilor 

5. “Împreună este mai uşor” – discuţii libere, 

munca în echipă a părinţilor 

• sensibilizarea  familiei  în  raport  cu  

problemele  educaţiei. 

• informaţii despre cauzele care 

generează comportamente nedorite la copii. 

• stabilirea  unor  reguli  adecvate  de  

comportare, atât  din  partea părinţilor  cât  

şi  din  partea  copiilor; 

Ianuarie  

 

 

Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor 

 

6. „Hrană sănătoasă pentru un corp sănătos”-  

discuţii 

• cunoaşterea unor noutăţi pe teme de 

alimentaţie la copii; 

• vizionarea de materiale informative 

pe această temă 

Februarie Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor 

Asistenta 

grădiniţei 

7. „La mulţi ani, mămico!”- activitate 

demonstrativă 

• confecţionare de felicitări pentru 

mămici  

• prezentarea unei activităţi 

demonstrative dedicat Zilei de 8 Martie 

 

Martie  Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor 

Preşcolari 

8. “Sărbătorile primăverii“- workshop 

• Expoziţie de lucrări practice realizate 

de copii pentru Sfintele sărbători Pascale  

Aprilie  Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor 

10



Preşcolari 

9. „Acesta este copilul meu”- activitate 

interactivă 

• realizarea unui album cu fotografii 

ale copiilor în diferite ipostaze 

• relatarea de către părinţi a unor scene 

hazlii din viaţa copiilor 

Mai  Cadrele 

didactice de 

la  

grupă 

Asistentă 

medicală 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Părinţii copiilor  

10 “Vă invităm la serbare “  

•  serbare de sfârşit de an 

Iunie  Cadrele 

didactice de 

la grupă 

Cadrele didactice 

de la grupă 

Preşcolari 

Părinţii copiilor 

Bunici 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI 

ŢINTĂ ŞI AL BENEFICIARILOR 

Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului de parteneriat, părinţii vor fi captaţi să participe ca 

parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informaţii despre valorile promovate în instituţiile 

specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin educaţional al 

propriilor copiii.  

Participarea activă la actul învăţării va duce la creşterea gradului de implicare şi responsabilitate din 

partea părinţilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre copii. Prin 

acţiuni practice concrete părinţii vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele, 

formându-şi astfel deprinderea de a se interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în 

grădiniţă, se vor implica mai activ în derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel relaţia copil – părinte – grădiniţă. 

Familia şi grădiniţa vor fi mai deschise practicării atitudinilor şi comportamentelor democratice şi 

vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor de azi, adulţii de mâine. 

Pe viitor părinţii vor veni chiar ei cu propuneri pentru derularea altor proiecte, acţiuni şi activităţi în 

grădiniţă cu sprijinul şi participarea lor directă. Fiecare zi a copilului la grădiniţă va fi deosebită şi 

interesantă pentru părinte, contribuind astfel la formarea încrederii în sine a copilului dar şi în familie, 

societate şi grădiniţă. 

Cadrele didactice de la grupă vor avea o mai bună colaborare şi înţelegere din partea părinţilor dar şi 

copiilor, cunoscându-i mai bine atât pe copii cât şi pe părinţi. Se vor lega relaţii de prietenie între copii, 

părinţi, familie şi educatoare, care vor facilita şi favoriza tot procesul instructiv educativ din grădiniţă, dar 

şi din mediul familial. 

MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE 

Raportarea se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare. Această raportare va cuprinde 

modalitatea desfăşurării activităţilor, locul, persoanele implicate, impactul asupra celor implicaţi în proiect. 

Rapoartele vor fi înaintate direcţiunii pentru monitorizare, urmând ca evaluarea finală să se realizeze de 

către aceasta, în cadrul ultimei acţiuni propuse din proiect. 

Toate acţiunile vor fi filmate şi se vor realiza poze ce vor fi prezentate părinţilor, publicate şi 

mediatizate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

▪ Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002; 

▪ Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate,1999; 

▪ Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro; 

▪ Stern, H. H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica,1972. 
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Studiu: Educația în familie 

 

Maguran Dorina-Violeta 

Liceul ,,Ioan Buteanu” Gurahonț- Școala Primară Bonțești 

Localitatea Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 
 

 

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 și estetic. 

,,Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 

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. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 

cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 

încredinţate. 

Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev 

fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în 

general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în 

afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 

responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 

unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

acestuia. 

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. 

Ṣcoala este interesatӑ sӑ colaboreze cu familia,sӑ-ṣi facӑ din ea un aliat, pentru ca acṭiunea sa 

educativӑ sặ fie mai profundӑ ṣi de duratӑ. Colaborarea ṣcolii cu familia este necesarӑ ṣi ȋn vederea unei 

informӑri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaṣterea lui din toate 

punctele de vedere. Cadrele didactice organizeazӑ ṣi conduc activitatea instructiv-educativӑ din ṣcoalӑ, 

prelucreazӑ ṣi transmit cunoṣtinṭele prevӑzute de programele ṣcolare, modeleazӑ personalitatea copilului, 

desfӑṣoarӑ activitӑṭi  extracurriculare ṣi extraṣcolare. Ele sunt responsabile de aspectele organizӑrii ṣcolare, 

de atmosfera generalӑ. Ȋn funcṭie de personalitatea acestora ṣi de stilul didactic ṣi pedagogic se instaleazӑ 

un anumit climat ȋn grupul celor pe care ȋi educӑ.  

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Sub ȋndrumarea școlii,familia stabilește regimul de viațӑ al copilului și vegheazӑ la respectarea lui. 

Ținȃnd seama de condițiile concrete, fiecare familie stabilește orarul de muncӑ și de odihnӑ al 

elevului,timpul cȃnd sӑ ȋnceapӑ pregӑtirea temelor,cel destinat pentru joc și ocupații recreative alese ȋn mod 
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liber de cӑtre copii, timpul cȃnd sӑ presteze anumite servicii pentru familie. Atunci cȃnd prin repetare un 

asemenea regim devine obișnuințӑ pentru școlar,controlul pӑrinților va fi din ce ȋn ce mai redus. De o mare 

importanțӑ pentru ca elevul sӑ obținӑ succese la școalӑ este modul cum pӑrinții ȋși ajutӑ copiii la ȋnvӑțӑturӑ. 

Ei ȋi vor sprijini sӑ ȋnvingӑ primele dificultӑți și ȋi vor ȋncuraja pentru primele succese. 

Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru 

formarea lui ca adult.         

 

Bibliografie: 

          

1. Agabrian Mircea, „Parteneriate familie – şcoală - comunitate”, Editura Institutul European, Iaşi, 

2005; 

2. Baran Pescaru Adina, „Parteneriat în educaţie: şcoală - familie - comunitate ”, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2004; 

3. Chiru Mihaela, „Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori”, Editura Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003. 

4. Kulcsar T.-„Factorii psihologici ai reușitei școlare”-Editura Didacticӑ  și Pedagogicӑ-

București,1978; 

5. Nica, I, Ţopa, L.-„Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 

6. www.didactic.ro 
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Familia - școala emoțiilor 

 

Maier Elisabeta Teodora                                                                                                           

Liceul Tehnologic Tășnad 

 

Viața de familie este prima școală a emoțiilor. - Daniel Goleman 

Familia reprezintă un grup social ce asigură îngrijirea, protecţia şi educaţia copiilor, astfel încât 

aceștia să se poată integra în societate ca indivizi responsabili. Familia reprezintă locul în care o persoană 

se dezvoltă, pentru a deveni o ființă socială. Indiferent de organizare, etnie, religie sau politică, instituția 

familiei este un sistem dinamic și cunoaște transformări permanente. 

Termenul „familie” provine din limba latină – „famulus” (servitor), care 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”. Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă rudele pe line paternă 

și rudele pe linie maternă, devenind, așadar, o comunitate formată din toate rudele de sânge, care asigură 

evoluția și continuitatea vieții sociale. 

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, de aceea rolul 

părinților în educația copilului este esențial. Părinții de cele mai multe ori se preocupă doar de latura 

financiară lăsând deoparte toate celelalte dimensiuni ale educației, fără de care dezvoltarea armonioasă a 

tânărului va fi un eșec total. 

Trăim într-o societate în care banul este stăpânul absolut. Asistăm la o migrație a populației spre 

locuri de muncă cât mai bine plătite, spre un confort economic care ne dă falsa impresie a fericirii. Totul 

este eronat. Asistăm de fapt la tragedii în familie, la despărțiri, eșecuri, catastrofe emoționale. Zeci de părinți 

iau calea țărilor occidentale, lăsând în urmă de cele mai multe ori copii. Unii pleacă liniștiți, căci și-au lăsat 

copilul cu bunicii, alți cu mătușa și se consolează cu ideea că vor trimite bani astfel încât copilul să nu ducă 

lipsa de nimic. Dar lipsa cea mai mare a copilului aflat în această situație este cea a educației oferite de 

părinți. 

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, căci de familie depinde dirijarea 

judicioasă a maturizării copilului. Primele impresii despre lume și viață, fenomene din natură și societate 

sunt oferite copilului de familie.  

În familie se învață primele cuvinte și apoi întreg limbajul, în familie învățăm respectul și toate 

deprinderile de comportare civilizată, în familie se pun bazele caracterului uman, totul prin puterea 

exemplului. Ce exemplu oferă acei părinți care fug de sarcina educației morale în favoarea confortului 

financiar? Ce modele oferă ei copiilor și ce fel de părinți vor fi la rândul lor acești copii? Sunt interogații 

frecvente, dar recurența lor nu face decât să tragă un semnal de alarmă asupra gravității situației și a pantei 

descendente calitativ pe care alunecă iremediabil societateta contemporană. 

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, să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de 
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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. 

Așadar, iată că începând de la banala plimbare prin parc, o zi de săniuș sau o plimbare la malul mării, toate 

contribuie la dezvoltarea intelectuală a copilului, lucru pe care puțini părinți îl conștientizează.  

Extrema duce de asemenea la eșec. Există părinți excesiv de grijuli, care își concentrează toată atenția 

și energia asupra copilului, dar care de cele mai multe ori din dragoste exagerată asociată cu lipsa unor 

cunoștințe elementare de parenting vor încerca să protejeze copilul, sa nu cadă, să îl ducă cu mașina până 

la poarta școlii, să îl supună defapt unei vieți sedentare. Toate acestea pot duce la disfuncții și dezechilibre 

atât pe plan fizic cât și intelectual. 

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. 

Putem concluziona așadar că rolul familiei în educația unui individ este incomensurabil. Din păcate 

societatea în care trăim nu oferă modele elocvente tinerilor părinți, care de multe ori obțin rezultate negative 

fie din perspectiva neglijenței, fie din cea a unei atenții exagerate. E necesar ca orice viitor părinte să 

conștinetizeze rolul pe care îl are în educația copilului său, căci familia este nucleul civilizației. 
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Rolul familiei în educarea și modelarea comportamentului copilului 

 

Prof. înv. preșc. Măiereanu Alexandra 

 

 

În ce privește educația copilului, familia a fost întotdeauna și va rămâne principalul factor de educație 

deoarece, în mod firesc și natural, educația începe în familie. În acest context se pun bazele dezvolțării 

psihice, sociale şi morale a copilului.   

 

Familia este prima verigă în educarea copilului, prima școala a vieții, ea este cea care ofera copiilor 

primele cunoștinte, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale. Cu alte cuvinte, familia 

oferă stimulentul  necesar debutului instituțional. Ca mediu social, familia este locul în care copilul este 

îngrijit și educat, mai ales în primii ani de viață când copilul este dependent de părinții lui. 

 

Un rol important în formarea personalității copilului îl are educația morală, în scopul formării 

caracterului. Exemplele pozitive/negative din familie infuențează în mod pozitiv sau negativ 

comportamentul copilului, deoarece părinții sunt primele modele din viața copilului, iar puterea  exemplului 

este foarte importantă la vârsta mica.  

Atitidinile, comportamentul, limbajul părinților influențează atitudinile, comportamentul, limbajul și 

modul de a fi al copiilor.  

Procesul educației morale este un proces de lungă durată. Atmosfera și mediul în care a crescut 

copilul, îndemnurile și sfaturile pe care le-a primit de la parinți, exemplul personal al părinților, se vor 

reflecta în atitudinile copilului față șine și față de alții, față de mediul în care trăiește, se vor reflecta în 

conduită și în deprinderile lui de comportare civilizată.   

Respectul, politețea, sinceritatea, cinstea, ordinea, cumpătarea, decența în vorbire și în atitudini – 

toate au la bază modelul parental care joacă un rol hotărîtor în formarea lor.  

Climatul din familie are un rol deosebit în educarea copilului și se reflectă în relațiile dintre membrii 

familiei. Aceste relații și specificul lor pot forma climatul pozitiv - favorabil sau climatul negativ - 

nefavorabil educației, adică formarea copilului ca cetățean și ca om.  

Relațiile dintre parinți, dar și dintre parinți și copiii  au repercursiuni asupra formării ulterioare a 

copiilor. Este foarte importantă stabilirea unor relatii juste între membrii familiei. Stima și respectul 

reciproc trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și dintre părinți și copii. 

Așadar, educația nu este un proces de care este responsabilă doar școala, ea este un proces al cărui 

succes este legat în mod evident de implicarea familiei în formarea personalității copilului.  

”Educația dată de școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia este ostilă și 

indiferentă”. (H. H. Stern)  

Așadar, prima școală a copilului este familia, iar primii lui profesori sunt părinții.   
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Profesor învățământ preșcolar Anca Maior                                                                                  

Grădinița „Ștefania’, Târgu Mureș 

 

 

Părinții sunt primii dascăli ai copiilor.  

Părinții sunt modele pentru copii, conștient sau inconștient. 

Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă, iar aici părintele joacă cel mai important rol. În 

familie se formează deprinderile de comportament cum ar fi respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, 

cumpătarea, grija față de lucrurile personale și cele înconjurătoare.  

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.  

Părinții au nevoie de sprijin în educația copilului, iar noi, cadrele didactice avem posibilitatea de a 

veni în întâmpinarea părinților. Aceștia ar trebui să știe că fiecare copil este unic, că e sănătos ca în fiecare 

familie să existe reguli de bun simț care trebuie respectate.  

Acest proces numit educație nu se încheie practic niciodată, însă e nevoie să ținem cont de fiecare 

etapă de dezvoltare pe care o traversează copilul. Este important ca ambii părinți să fie consecvenți în 

educarea celui mic.  

Educația se face cu echilibru, cu răbdare și multă iubire.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Sentimentul de siguranță se 

dobândește în familie, este cel care îi ajută să depășească obstacolele în viață. Familia este primul sprijin în 

viața unui copil.  

Familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună. În cadrul unei familii moderne, bunicii au 

fost înlăturați din procesul de educare al copiilor. Ei participă mai puțin la educația micuților.  

Multe familii apelează la alte persoane sau instituții sociale pentru a le supraveghea copii. Copilul are 

nevoie acasă de un mediu de viață în care să se simtă în siguranță. De multe ori acest mediu este fie unul 

pozitiv, fie negativ.  

Într-un climat educativ bun părinții sunt calmi cu copiii, iar aceștia simt când li se acordă atenție, 

părinții sunt interesați de necazurile lor, de rezultatele lor.  

Climatul negativ este acela când mama este lipsită de autoritate, nu există consecvență, părinții au 

opinii diferite în educarea copilului, amenință verbal și aplică chiar și pedepse corporale. Toate acestea lasă 

amintiri neplăcute în mintea copiilor. Indiferența, ca și „cicălirea” trebuie să fie evitate de către părinți.  

Educația pe care o oferă părintele copilului lasă amprente uneori pentru toată viața ceea ce se poate 

defini astfel: Copilul este oglinda părintelui.  

Factorii determinanți în dezvoltarea personalității copilului sunt școala și familia.  

Pentru ca acest proces de educație să fie unul cât mai bun este nevoie de colaborare între familie și 

școală. Dacă colaborarea dintre cele două este de calitate atunci copiii nu vor avea decât de câștigat.  
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FAMILIA ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAREA COPILULUI 

 

PROF. MĂLĂELEA IUSTINA SILVANA 

               

În actul de educare a copilului, 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 să 

afirme că „în familia şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de 

caracter”. 

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. 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, 

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; 

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,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.. 

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 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. 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 familia copiilor, nu fiindcă aceasta ar căuta să se sustragă de la 

îndeplinirea atribuţiilor sale educative, ci şi pentru că de foarte multe ori nu ştie sau nu poate să se facă 

acest lucru în condiţii corespunzătoare. Rolul familiei nu se 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. 
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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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• SURSE INTERNET 
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Formele de colaborare a părinților cu școala 

 

Prof. înv. preșcolar: Mălai Ana Delia                                                                                            

G. P. N. Leșu, JUD. B-N 

 

O comunicare optimă educatoare/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. 

Formele de colaborare a părinţilor cu şcoala sunt: 

• 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. 

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.   
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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  colaborar

e  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

Una dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  ace

asta  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  a

cestea  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.  

Parteneriatul  va  fi  eficient  dacă  fiecare  parte  va  reţine  că  acelaşi  subiect  este  copilul  nostru  

şi  şcolarul  nostru.   

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repedela succes,  ce  îl  interesea

ză  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  societă

ţii. 

Procesul  de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Misiun

ea  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  părinţil

or  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. 

 

Bibliografie: 

1.Nica  I.,  Ţopa  L.  –  Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucureşti,  1974; 

2. Stoian  M. –  Abecedarul  părinţilor,  E.D.P.,  Bucureşti, 1972. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

DIN SUFLET, PENTRU MAMA! 

 

 

Prof. inv. prescolar MALEA CRISTINA                                                                                      

GR. P. N. ,,Voinicelul,, Calan - juh. Hunedoara 

Lic. Tehnologic ,,Ovid Densusianu,, structura Gr. P. N. ,,Voinicelul,, Calan 

 
 

 

Un coş cu flori să facem  

Bogat ca-n primăveri, 

Să-l umplem cu iubire,  

Cu drăgălaşe flori. 

Să-l ducem scumpei mame,                                                                      

În dar de ziua ei  

Şi să-i cântăm un cântec,                                                                   

Compus în cinstea ei! 

 

„Nu cărţile cresc oameni, ci mamele.” August Strindberg 
 

Coordonator de proiect:  prof,inv.prescolar  MALEA CRISTINA 

Grupul ţintă: elevii şi mămicile grupei 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Perioada derulării activităţii: 8 - 12 martie 2021 
 

SCOPUL: ☼ Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii   

                   ☼ Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame   
 

OBIECTIVE:  

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 

- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

- să înveţe şi să interpreteze cântece închinate mamelor; 

 

Elevii şi mămicile: ♥ Să dovedească cât de bine se cunosc; 

                               ♥ Să participe activ la activităţile propuse; 

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI: 

 Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

 Învăţarea unor cântece închinate mamei; 

 Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

 Activitate copii (anexe) 

Conţinuturi:  

☺ Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu citate despre mame; 

☺ Sarcini distractive pentru spargerea gheţii; 
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☺ Chestionare  comune cu exerciţii de cunoaştere  mame - copii;optional,acasa, datorita conditiilor 

actuale COVID 19 

☺ Floarea  iubirii -activitate copii; 

☺ Înterpretarea cântecului „La multi ani, mămico!”; 

☺ Felicitări, cadouri şi diplome pentru mame. 

Resurse materiale: hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, farfurii de carton, perforatoare, 

computer. 

Evaluare:  fotografii, floarea iubirii, cadouri, chestionare, diplome.    
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ                                                                                                                                

OFERIȚI DE PĂRINȚI CARE-ȘI DĂRUIESC PROPRIA LOR FIINȚĂ 

 

Prof. înv. primar, MALIȚA ADRIANA                                                                               

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, ARAD 

 
 

”Copiii nu au nevoie de părinți extraordinari, ci de ființe umane care să vorbească limba lor și care să 

fie capabili să pătrundă în inima lor.” (Augusto Cury) 

Părinții, alături de educatorii copiilor, luptă pentru același vis – acela de a-i face pe copii fericiți, de 

a-i vedea sănătoși și înțelepți. Și unii și alții acționează și cultivă teritoriile cele mai dificile – acelea ale 

inteligenței și ale emoției. 

Anii petrecuți acasă, începând cu ”cei șapte ani”, sunt definitorii pentru formarea de oameni care 

gândesc. Acum și aici copiilor li se poate educa emoția, li se poate lărgi orizontul inteligenței. 

În zilele noastre nu ajunge să fii un părinte bun, căci criza educației ne impune să căutăm perfecțiunea. 

Ca să revoluționeze educația, părinții trebuie să se comporte ca niște părinți inteligenți. 

Părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți își dăruiesc propria lor ființă. Această deprindere a 

părinților inteligenți contribuie ca în copiii lor să se dezvolte autostima, protecția emoției, capacitatea de a 

prelucra pierderi și frustrări, de a filtra stimuli care produc stres, de a dialoga și de a asculta. 

Părinții buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităților lor economice, dorințele copiilor lor. Fac 

petreceri pentru aniversări, le cumpără hainele și jucăriile cele mai frumoase, organizează excursii. Părinții 

inteligenți le dau copiilor ceva incomparabil mai valoros, ce nu se poate cumpăra cu toți banii din lume: 

ființa lor, povestea vieții lor, experiențele lor, lacrimile lor, timpul lor. Atunci când pot, părinții inteligenți 

le fac daruri materiale copiilor lor, dar nu ca să-i stimuleze să fie materialiști, căci știu că asta poate zdrobi 

stabilitatea emoțională, generează tensiune și oferă plăceri superficiale. 

Copiii arhivează zilnic comportamentele părinților - fie ele inteligente sau prostești. Ceea ce 

generează legăturile inconștiente nu este numai ceea ce le spun părinții, ci și ceea ce văd la ei. Mulți părinți 

spun copiilor lucruri minunate, dar au reacții nepotrivite în fața lor: sunt intoleranți, agresivi,  părtinitori și 

ascunși. Cu timpul se creează o prăpastie emoțională între părinți și copii. Construirea unei imagini 

excelente stabilește bogăția relației părintelui cu copilul său.  

Dacă un părinte procedează, la un moment dat, greșit cu copilul, nu este suficient să fie drăguț cu el, 

în secunda următoare. Ba chiar și mai rău este să încerce să compenseze agresivitatea cumpărându-i sau 

dându-i cadouri. În felul acesta, copilul va învăța să-și manipuleze părintele. Părinții pot „repara” răul făcut 

numai pătrunzând în lumea copiilor, recunoscând că au întrecut măsura și vorbind cu ei despre atitudinea 

lor. 

Copiii nu au nevoie de ființe extraordinare, au nevoie de ființe umane. Nu au nevoie de magistrați, 

medici, patroni, au  nevoie de ceea ce sunt părinții, ca oameni. Dacă părinții își formează deprinderea de a-

și deschide inima pentru copiii lor, aceștia se vor îndrăgosti de ei, le va face plăcere să-i caute, să fie aproape 

de ei. 

A educa nu înseamnă a repeta cuvinte, ci înseamnă a crea idei și a produce o stare de încântare. A-și 

surprinde copiii înseamnă a spune lucruri la care ei nu se așteaptă, a reacționa diferit față de greșelile lor, a 

le depăși așteptările. De exemplu, dacă copilul tocmai a ridicat vocea la părinte, el se așteaptă ca părintele 

să țipe și să îl pedepsească. Dar, în loc de aceasta, părintele poate începe prin a tăcea, a se relaxa și după 

aceea a spune ceva care să îl uimească: ”Nu mă așteptam să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe 
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care mi-ai provocat-o, eu te iubesc și te respect mult.” După ce spune aceste cuvinte, părintele poate ieși 

din „scenă”, lăsând copilul să se gândească. Răspunsul dat de părinte îi va zdruncina temelia agresivității. 

Părintele poate provoca un impact puternic în universul emoțional și rațional al copilului, folosindu-

se de creativitate și de sinceritate. Garanția cuceririi copilului nu se obține însă printr-un singur gest, ci 

printr-un model de viață. 

Dacă părintele educă inteligența emoțională a copilului cu laude atunci când se așteaptă la o mustrare, 

cu o încurajare atunci când se așteaptă la o reacție agresivă, cu o atitudine afectuoasă când se așteaptă la un 

atac de furie, copiii vor fi încântați și o vor înregistra. Părinții vor deveni astfel instrumente de transformare. 

Unul dintre cele mai importante lucruri în educație este să-l faci pe un copil să îl admire pe cel care 

îl educă. 

 

Bibliografie: 

Augusto Cury, Părinți străluciți, profesori fascinanți, Editura For You, București, 2005 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ - FAMILIE 

 

Prof. Mănăilă Florentina                                                                                                                                                   

- Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan,, Bacău 

 

Grădinița este o a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se simte ocrotit si în 

siguranță ,însă, în mod obligatoriu,părinții  sunt partenerii educatoarei deoarece ei iși cunosc cel mai bine 

copiii și pot oferi cele mai multe informatii despre acestia.Obiectivele educaționale pe care grădinița și le 

propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susținut al familiei,de aceea educatoarea trebuie să 

mențină o legatură stransă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerințe atat de necesară în 

activitatea noastră. 

Grădiniţa noastră este partenerul educativ al familiei. Prin acest parteneriat educational, părinții vor 

fi implicati permanent în activitatea grădiniței, fiind priviți ca participanți activi.In acest fel,părinții iși vor 

forma deprinderea de a se implica în toate activitățile,cunoscând programul educativ la care participă copiii, 

progresele făcute de aceștia,dar și percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele copiilor.  

Familia este chemată la luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, la manifestările din activităţile 

şi viaţa grădiniţei. De aceea dascălii şi copiii vor spune mereu, deschis, cu plăcere ”Venim cu drag la noi 

în grădiniţă!”. Acest mediu se construieşte din relaţia tuturor influenţelor educative şi de aceea este într-o 

dinamică permanentă. Mediul educativ pentru copilul preşcolar este susţinut de către familie, grădiniţă, 

comunitate şi de relaţia ce se stabileşte între acestea.  

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea 

scopurilor educaţiei; ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în 

care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al copiilor, 

precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative. Necesitatea abordării parteneriatului 

dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi comunitate atrage după sine o mare colaborare şi 

responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra 

COPILULUI.   

Putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă 

dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia ,dar nu fără sprijinul celorlalte instituţii. O bună 

colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru buna 

dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe care 

o are copilul de a fi în comunitate. De aceea, să încercăm să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide 

porţile succesului educaţional şi numai toţi, împreună ,urmărind scopuri/obiective comune, vom reuşi să 

conturăm personalitatea omului în devenire, în cele mai optimiste culori. 

Pentru părinţi e 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, 
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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. 

 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază cîteva principii esenţiale: 

• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 

element cheie în educaţia propriilor copii. 

• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

• Toţi copiii pot învăţa. 

• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 

Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă. 

Există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea 

cadrelor didactice. Voi enumera câteva dintre ele: 

• să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

• să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

• să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

• să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

• să întărească discipina copiilor; 

• să comunice des şi deschis cu părinţii; 

• să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

• să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică 

şi psihică); 

• să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

• să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

• să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

• să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele 

extraşcolare; 

• să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

• să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi 

stabileacă scopuri realiste; 

• să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica 

competenţa profesională a acestora). 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. 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. 

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 îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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„EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!” 

 

Prof. Manciu Adriana                                                                                                                                                                                                 

Colegiul Național “ Traian Lalescu ” Reșița/ Grădinița P. N. Doman - structură 

 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, ne gândim la educaţia, pe care copilul o primeşte în 

familie.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.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 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. 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, 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 li se dezvolte 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. Copilul trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus şi să nu i se 

facă 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. 

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. 

Părinții trebuie să fie exemplu pentru copii, să impună limite și reguli în comportamentul copiilor, să 

permită copilului să socializeze, să se distreze și să se relaxeze, dar mai ales să se joace din plin,să fie părinți 

implicati și devotați, iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu ei! Copilul 
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trebuie să audă și să simtă zilnic că e iubit. Părinții ar trebui să spună mereu copilului „TE IUBESC!”și să 

demonstreaze ce simt pentru copilul lor prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrățișări etc. 

Părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 

uneori, darămite copiii.  

 

Bibliografie: 

* www.copilul.ro 

* jurnalul.ro/viață-sănătoasă/sănătatea 
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EDUCAŢIA MORAL - RELIGIOASĂ ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. Manciu - Loghin Luminiţa - Cristina,                                                                                   

Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, Suceava 

 
 

Iubirea constituie virtutea centrală a creştinismului, iar educaţia matricea prin care aceasta poate să 

devină o realitate pentru persoană şi pentru Biserică. Din iubirea Sa desăvârşită, Dumnezeu a creat lumea. 

Iubirea este forța dătătoare de viaţă, temelia familiei, iar familia este o pecete a iubirii „taina iubirii”, 

cum o defineşte Sfântul Ioan Gură de Aur. În familie, iubirea este izvorul de energie fizică şi spirituală a 

celor doi soţi. Iubirea devine calea prin care omul se îmbogăţeşte interior, iar în iubire nu este frică, căci 

„cel ce se teme nu este deplin în iubire” (I Ioan 4,18).  

Problema calităţii educaţiei din familie şi impactul acesteia asupra dezvoltării ulterioare a copilului 

constituie o preocupare importantă a teologiei din primele veacuri creştine. Teologia contemporană, pe 

fondul modificărilor structurale pe care le aduce implicarea tot mai redusă a părinţilor în educaţia moral-

religioasă a copiilor semnalează faptul că „imaginea bună pe care o avem despre noi, cum că suntem încă 

nişte părinţi foarte apropiaţi şi grijulii faţă de proprii copii, se pierde sub tuşele din ce în ce mai groase pe 

care realitatea ni le impune.  

Nu mai suntem – aşa cum spuneau până mai ieri sociologii – printre puţinele societăţi ce funcţionează 

după structura familiei tradiţionale, în care scopul esenţial al familiei îl reprezenta copilul, ci tindem să ne 

integrăm rapid societăţii de tip post-consum, unde relaţia părinte-copil nu este primordială, iar valori ca 

dezvoltarea personală sau propriul sentiment de satisfacţie devin mai importante decât copilul. Sfântul Ioan 

Gură de Aur menţiona în opera despre creşterea copiilor că răul nu poate fi îndreptat din lume deoarece 

niciun om nu are grijă de copii. Un copil nu are nevoie de valori materiale, ci de un bun pedagog, care îl 

poate forma şi educa. Acelaşi sfânt îi ruga pe creştini ca, înainte de toate celelalte, să le ofere copiilor „o 

bună educaţie. Dacă îţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai”.  

Copilul, având sufletul fraged, îşi va întipări învăţăturile cele bune ale părinţilor ca sigiliul aplicat pe 

ceară. Întărindu-se astfel şi crescând, nimeni nu-i va putea desprinde educaţia pe care a primit-o în sânul 

familiei. Totodată, sufletul unui copil este ca o icoană, iar părinţii sunt pictorii. Aceştia trebuie să lucreze 

cu multă grijă şi exactitate pentru desăvârşirea icoanelor lui Dumnezeu.  

Părinţii, ca primi pedagogi, sunt chemaţi să-şi înveţe copiii să fie cumpătaţi, să privegheze, să se roage 

cu stăruinţă, dar mai ales să alunge din sufletul lor desfrânarea, căci această patimă tulbură cel mai tare 

sufletele tinerilor. Tinerii devin astfel materialişti şi plini de slavă deşartă, stricarea lor datorându-se 

exclusiv acestei goane după bunuri materiale. Sfântul Ioan Gură de Aur mai spunea că sufletul unui copil 

este un oraş de curând zidit, ale cărui porţi sunt ochii, limba, auzul, mirosul şi pipăitul. Prin aceste porţi 

gândurile strică sau desăvârşesc sufletul copilului.  

Educaţia copiilor în cadrul familiei se realizează prin jertfă, este marea cruce a familiei. „Educaţia 

copiilor în familie necesită multă dragoste, dăruire de sine şi jertfă, fiind o lucrare mai însemnată decât 

naşterea trupească a acestora”. Orice acţiune educativă trebuie să ţină cont de puterile fizice şi spirituale ale 

copiilor şi de capacitatea acestora de a asimila informaţia. Educaţia trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă, 

pentru ca lucrurile care devin obişnuinţă la acea vârstă să devină lege la adolescenţă. În scrierile Sfântului 

Ioan Gură de Aur se observă că, pe lângă o serie de factori externi, există şi factori interni, sădiţi de 

Dumnezeu în sufletele noastre.  

Cel mai important factor intern este conştiinţa, „una dintre cărţile ce ne conduc la cunoaşterea 

adevărului; ea îşi ridică glasul din adâncul sufletului şi ne spune ce trebuie să facem”. Iar ca factori externi 

avem: familia, şcoala, Biserica şi societatea. Cea mai veche şi, totodată, cea mai puternică instituţie umană 

este familia. În familie, copilul învaţă ce înseamnă dragostea părintească, învaţă să vorbească, învaţă să se 

roage, învaţă credinţa în Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că a fi părinte nu este de ajuns 

numai să dai naştere, ci trebuie să dai şi educaţie. Înfăptuirea educaţiei creştine nu se poate realiza fără un 

climat pedagogic şi psihologic potrivit la care fiecare trebuie să contribuie la menţinerea dragostei şi a păcii. 

Sfântul Ioan Gură de Aur promovează şi vorbeşte despre unitatea familiei ca despre unitatea dintre trup şi 

31



suflet, vorbind că în cadrul unei astfel de unităţi este de neînţeles conflictul între soţi. Astfel, când bărbatul 

şi femeia se află în neînţelegere, este firesc să participe la relele urmări şi ceilalţi membrii ai familiei”, ne 

spune sfântul. Pentru antichitatea creştină, în special, mediul familial este prezentat drept factorul de 

maximă importanţă pentru dezvoltarea sufletească şi morală a copiilor. Aceasta deoarece copilul îl imită pe 

părinte, copilul imită atmosfera văzută în familia lui. Prin urmare, poate să încerce să urmeze şi „virtutea 

părinţilor”.  

Copiii pot imita liber comportamentul părinţilor, pot să se folosească de virtutea lor. Copilul nu 

trebuie format numai la vârsta preşcolară, ci pe parcursul întregii vieţi. Astfel Sfântul Ioan Gură de Aur 

îndeamnă părintele să-şi supravegheze copilul, această supraveghere fiind o obligaţie morală a părinţilor, 

neîndeplinirea acesteia fiind o consecinţă de neiertat.  

Educaţia poate fi definită drept suma de idei, modele şi acţiuni prin care omul este îndrumat să îşi 

descopere calităţile şi sensul vieţii, iar apoi să trăiască în comuniune cu aceste valori primordiale. Din punct 

de vedere pedagogic, prezenţa tatălui şi intervenţia în viaţa de familie este de neînlocuit, pentru că numai 

astfel tatăl poate să cunoască exact slăbiciunile membrilor familiei şi în acest sens, în acest fel poate să le 

corecteze. Pentru a oferi o educaţie corectă, tatăl trebuie să dea dovadă de două lucruri: de dragoste pentru 

copii lui, dar şi de tactul pedagogic pe care Dumnezeu i l-a sădit în suflet.  

Autenticitatea dragostei tatălui faţă de copii se dovedeşte, ne spune Sfântul Ioan, şi prin încurajarea 

pe care acesta o face copiilor în realizarea lucrurilor de folos, dar şi în susţinerea copiilor în încercările 

acestora de a realiza lucruri mai grele. Buna creştere a copiilor, în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, 

reprezintă principala îndeletnicire a mamei. Aceasta pentru că mama are privilegiul de a fi mai mult timp 

decât tatăl în sânul familiei.  

Inima unei mame este înzestrată de Dumnezeu să fie mai aproape de sufletul copilului însă lucrarea 

aceasta de bună creştere a copiilor se realizează numai atunci când mama foloseşte dragostea adevărată 

pentru copii ei. Însă ca o mamă să-şi poată realiza acest lucru şi să-şi crească copii conform învăţăturii 

creştine trebuie să fie ea însăşi lumina, trebuie să fie ea însăşi un model, un exemplu pentru copii: „Când o 

mamă este dotată cu înţelepciune şi viaţă curată, când e profund virtuoasă, ea reuşeşte să facă din el un 

auxiliar de nădejde în educaţia copiilor”. 
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Părinți și copii în pandemie 

 

Prof. înv. primar Manda Adelina - Alexandrina                                                                             

Col. Naț. ”Traian Lalescu” Reșița 

 

 

Societatea trece printr-o perioadă dificilă, cu un viitor incert, în care schimbările au bulversat ritmul 

normal al activităților tuturor oamenilor. Școala a trecut în online, iar majoritatea angajaților au fost 

încurajați să lucreze de acasă. Și acum după 12 luni de pandemie, părinții, elevii și profesorii privesc cu 

îngrijorare anul școlar. În acest context, ne punem întrebarea, cum se modifică rolurile familiei și ale școlii 

în educația copiilor? 

Efectele pandemiei asupra școlii, în ansamblul ei, vor dura, probabil, cel puțin un ciclu de învățământ, 

adică patru ani, pentru că va fi extrem de dificil de recuperat pierderile de învățare, în special în școlile din 

comunitățile dezavantajate. Proba ultimă vor fi rezultatele de la examenele naționale din următorii ani. În 

plus, „școala în timpul pandemiei înseamnă copii stresați, anxioși, chiar depresivi. Părinți care simt ca pe 

un eșec lipsa lor de soluții”, se arată într-o evaluare a impactului psihologic negativ al pandemiei asupra 

elevilor și familiilor acestora realizată de Complexul Educațional Laude-Reut. Cu multă 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.   

Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională din Marea Britanie, 

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. În 

România, problemele sunt aceleași, resursele nu sunt suficiente și multe gospodării nu au avut acces la 

tehnologie. 

În raportul UNICEF privind Crearea unor sisteme de educație reziliente în contextul pandemiei, se 

prezintă faptul că închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 50 de milioane de copii, de la 

preșcolari la liceeni. ”Școlile nu sunt doar un loc pentru educație academică, ci și pentru învățarea 

abilităților sociale și emoționale, interacțiune și sprijin social. Închiderea școlilor nu numai că a perturbat 

procesul de educație a copiilor, ci și accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare și 

referire la servicii medicale și sociale de bază”. (din raportul UNICEF). Provocările au fost deosebit de 

mari atât pentru părinți, cât și pentru copii și profesori. ”Dacă nu se va face față 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 și economic”. (din raportul UNICEF). Rolurile familiei 

și ale școlii trebuie să se completeze în noua normalitate și să nu fie în contradicție. 

Dr. Lisa Damour, specialistă în psihologia adolescenței, editorialist la New York Times și mamă a 

doi copii, a oferit sfaturi părinților  despre ceea ce pot face pentru a crea în familie un mediu al normalității 

în timp ce trăim această “noua normalitate (temporară) în interviul oferit lui Mandy Rich pentru UNICEF.  

Primul îndemn a fost la calm și la faptul că părinții trebuie să discute cu boala provocată de acest 

virus „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”. Al doilea sfat s-a referit la stabilirea și respectarea 

unei rutine” 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”. Părinții sunt încurajați să-i lase pe copii să-și manifeste liber emoțiile, iar pentru a depăși 

emoțiile dificile să le ofere jocuri la care să participe întreaga familie sau să gătească împreună. Adulții 

trebuie să-și gestioneze anxietatea, pentru a nu transmite angoasele lor și copiilor. Părinții sunt cei care 

oferă copiilor sentimentul de siguranță și protecție.  „Este important să nu uităm că, în această situație, ei 
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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”. 

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. Meritele copiilor trebuie să fie recunoscute zi de zi. 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru fiecare 

dintre noi.  

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.  
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Rolul familiei în educația copiilor. Elemente de educație parentală 

 

Prof. Consilier școlar Andreea - Mirela Mandia 

CJRAE Iași/ Școala Gimnazială Alecu Russo, Iași 
 

 

Dezvoltarea echilibrată, armonioasă a copilului depinde de implicarea și participarea activă a ambilor 

părinți în toate aspectele ce țin de viața copilului. De la satisfacerea nevoilor fiziologice de bază la ce tip de 

informații este expus, prin ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, ce prieteni își alege, cum 

preferă să petreacă în timpul liber. Totuși, rolul mamei și al tatălui sunt diferite în dezvoltarea copilului și 

în modelarea personalității sale. Mamele şi taţii educă copilul în mod diferit. Această diferenţă aduce 

beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe importante şi variate. Taţii au un stil distinct de 

comunicare şi interacţiune cu copilul. La numai opt săptămâni de la naştere, copilul face deosebire între 

mamă şi tată atunci când comunică cu ei.  

Diversitatea interacţiunilor îi oferă copilului experienţe mai complexe, mai bogate de interacţiuni 

contrastante. De la o vârstă fragedă, copilul învaţă că barbaţii şi femeile se deosebesc şi că ei au o atitudine 

diferită faţă de viaţă, de alţi adulţi şi faţă de copii. Ambii părinti sunt un model pentru copil, și această 

diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe variate. „Cei şapte ani de acasă” 

reprezintă orchestrația părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul 

culturii în care trăieşte, deprinde normele, valorile şi comportamentele necesare pentru a relaționa, pentru 

a se putea integra în societate. 

Recomandările specialiștilor vizează o serie de acțiuni precise care, odată implementate de părinți, 

pot optimiza relația copil-părinte: 

• Creați și mențineți în casă o atmosferă calmă și stabilă, astfel încât fiecare părinte să înțeleagă 

responsabilitatea proprie în educația copilului. 

• Comunicați permanent – citiți copilului încă de la vârsta de 6 luni, cărți cu imagini clare și colorate, 

cu povești sau poezii simple, ritmate. 

• Folosiți încărcătura afectivă a vorbirii – cântați, scrieți poezii, utilizând mima și pantomima, 

încurajați copilul să  imite sunetele și gesturile dvs. 

• Discutaţi și analizaţi în familie toate obligațiunile și responsabilitățile distribuite în mod egal, între 

părinţi în primul rând, ulterior între copii în funcție de vârsta acestora. 

• Stabiliţi o listă cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii unor 

dificultăți în realizarea rolurilor parentale. Asiguraţi-vă că și copiii le-au înţeles, ei au nevoie să înțeleagă 

de ce trebuie să le respecte. 

• Adoptaţi decizii de comun acord și promovați un mod unitar de educaţie în familie, respectându-l 

ambii părinţi. 

• 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. 

• 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.). 

• Creați o cutie 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. 

• 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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• Străduiți-vă să evitați comparația copilul dvs cu fratele/sora, alți copii, sau să criticați intelegența 

copilului, neajunsurile fizice. A aminti copilului despre unele neajunsuri, ar însemna să întăriţi la el un 

complex de inferioritate. 

• 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. 

• Participaţi la activităţile preferate ale copilului: 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. 

• 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. 

 

 

 

 

Adumitroaie E., Bârlădeanu C. et al., 2018. E-Diversitate. Promovarea incluziunii prin utilizarea 

noilor tehnologii. Material suport pentru părinți. Ștef: Iași. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/rolul_familiei_dezvoltarea_copilului_5.pdf 
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Cei 7 ani de acasă 

 

MANE Irina Amalia                                                                                                                     

Prof. înv. Primar                                                                                                                      

Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva 

 

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.     

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, iar 

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. Copilul 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. 

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.  
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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. 

În concluzie, 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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Rolul familiei in educatia copiilor 

 

Prof.învățământ preșcolar: Manea Ana-Maria 

 

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”. 
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CEI 7 ANI DE ACASA – IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

Prof. inv. Presc. Manea Geanina 

Gradinita nr. 53, sector 5, Bucuresti 

 
 

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 au un rol foarte important, contribuind la viitorul statut de adult al copilului. Multi autori 

privesc nucleul familial ca un mediu artificial in care copilul se dezvolta si se pregateste pentru viata 

adevarata, protejat fiind de toate influentele din exterior, insa acest 

lucru nu este posibil deoarece tentatiile ,,nu se opresc la usa casei” ele influenteaza vrand-nevrand 

noul adult in devenire, si asta deoarece viata copilului oricat de mic ar fi el nu este o pseudoviata. Rolul 

protector al parintilor se desfasoara atat in casa cat si in afara ei. 

S-a ajuns la concluzia ca parintii sunt cu adevarat consacrati copilului lor, mai mult decat ar putea fi 

un educator tocmai 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 desiguranta. 

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.  

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.  

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 
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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. 

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 

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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Rolul Educației În Dezvoltarea Unui Destin 

 

Prof. Înv. preșcolar: Manea Maricica                                                                                   

Grădinița cu P. P. Nr. 15. Focșani/ Vrancea 

  

”Educația nu este pregătirea pentru viață; Educația este viața însăși.’’ John Dewey 

  

Este greu să cuantifici primii pași din viața unui copil în absența unui contact direct cu factorul 

educativ. Atât familia cât și instituțiile abilitate să aibă grijă de acest lucru poartă pe umerii lor sarcina grea, 

dar frumoasă a formării și dezvoltării unui destin în lume. 

Este important de reținut faptul că impactul creat de educarea unui destin privește nu doar spațiul 

microcosmic al familiei acestuia din urmă, dar și societatea în largul ei. Cărțile vechi amintesc printre 

rândurile sale de rolul covărșitor pe care îl are educația în comunitate. Astfel, găsim citate precum: 

„O educație bună este izvorul întregului bine în lume.” Kant, sau „Educația este cheia care deschide 

ușa de aur a libertății.” George Washington, și, nu în ultimul rând, „Educația este cea mai puternică armă 

pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela. Vedem astfel cum acești gânditori au fost 

preocupați nu doar cu factorul minimal pe care îl poate oferi educația (iar în acest sens mă refer exclusiv la 

binele pe care îl poate face un destin în imediata apropiere), cât și la factorul maximal reprezentat de 

lărgimea cercului pe care un destin îl revarsă în jur. 

Istoria a cunoscut de-a lungul timpului numeroase perioade în care oameni gri, lipsiți de o minimă 

educație s-au aflat în poziții cheie în structura unor comunități, iar deciziile pe care aceștia le-au luat au 

afectat destinele celor din jur.  

Dar ce este educația mai exact și cum suspendă aceasta factorul primitiv cu care ne naștem prin 

expunerea la valorile oferite de familie, școală, biserică etc? Dicționarul explicativ al limbii române vine în 

acest sens cu două definiții care cred eu pot face lumină în acest caz. Mai întâi, educația este privită drept 

un „fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către 

generațiile de copii și tineri, abilitarii pentru integrarea lor în societate. 

”Putem observa în această definiție caracterul evolutiv (diacronic, cum apare în limbajul de 

specialitate) al educației, caracter ce poate fi transmis mai departe atât oral (cum făceau bătrânii odată) sau 

scris prin intermediul textelor și operelor apărute. Cea de-a două definiție pe care ne-o oferă DEX 

fundamentează conceptul educativ prin alăturarea unor nuanțe care au scopul de a înțelege mai bine 

fenomenul. Astfel, educația mai este văzută drept „cunoașterea bunelor maniere și comportarea în societate 

conform acestora. 

”Observăm astfel că simpla transmitere de la o generație la alta a unui cumul de informații, cunoștințe, 

valori nu este suficientă pentru a realiza un destin educat. Ceea ce cred eu că se introduce odată cu cea de-

a două definiție privește noțiunea de empatie și respect pe care un destin e necesar să le dobândească. Dar 

de ce sunt necesare aceste concepte vă veți întreba? Răspunsul nu poate fi decât simplu, poate chiar abrupt. 

Scriam mai sus de numeroasele perioade înfășurate în negura gri ale unor destine needucate. Aș dori să 

menționez faptul că acele destine nu erau necesar needucate în sensul primar al definiției oferite de 

dicționarul explicativ al limbii române, cât mai ales sufereau tocmai prin absența empatiei și al respectului 

pentru semeni. Fără a intră prea mult în detalii nu pot să nu menționez faptul că numeroși tirani și dictatori 
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ce s-au abătut pe pământ au fost la un moment dat în viețile lor pictori, poeți sau chiar oameni de știință. 

Ce le lipsea acestor destine nefericite a fost întocmai caracterul empatic pe care doar educația îl putea oferi. 

Prin urmare, voi reveni așadar la rolul primordial pe care îl are educarea unui destin cu precădere la 

o vârstă fragedă. Atât familia, prin rolul său intim și nelimitat, cât și școala ori biserica (ca structuri morale) 

susțin prin mijloacele proprii acest efort deosebit care privește educarea unui om. În România, expresia „cei 

7 ani de acasă” este cunoscută de toată lumea. Această expresie însumează eforturile pe care familia unui 

destin le face pentru ca acesta din urmă să fie integrat comunității din care aparține. Aceste eforturi, trebuie 

menționat, sunt dublate la rândul lor de intervenția unor instituții cu caracter preșcolar precum: creșă, 

grădiniță etc.  

Consider că nu trebuie uitat nici un moment acest aspect, iar munca acestor dascăli trebuie prețuită 

cu atât mai mult cu cât ei se angajează să rafineze aceste destine fragede, delicate pentru a fi apoi integrate 

comunităților de care aparțin în vederea urmării visurilor proprii.  

Rolul bisericii în educarea unui destin este reflectat de asumarea unor datini și tradiții ale căror prim 

efect nu poate fi decât acela al consolidării unor noțiuni ce privesc Binele. Educația în familie corespunde 

așadar unui cumul de factori care împreună nu pot decât să ajute la împlinirea visurilor pe care fiecare dintre 

noi le avem. 

Faptul că acest lucru a căpătat un caracter generațional nu poate să reflecte decât grija și iubirea pe 

care fiecare dintre noi le avem față de urmașii noștri. De aceea, dreptul la educație este sfânt, iar munca 

celor implicați direct în săvârșirea acestui act trebuie apreciată și recunoscută oricând.     
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. MĂNESCU EUGENIA MIRELA, 

Grădinița Jirov, Școala Gimnazială Corcova, Mehedinți                                                                                                                               
 

 

Dezvoltarea personalităţii copilului are loc în prezenţa şi sub influenţa a trei mari grupe de factori 

determinanţi, care se află într-o relaţie de interdependenţă şi care, în proporţii diferite, pun în valoare 

anumite aspecte ale personalităţii. Cele trei grupe mari de factori sunt: ereditatea, mediul şi educaţia. 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, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că 

„în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”. 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. 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, 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. 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. 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. 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 
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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.  

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. 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, 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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SFATURI UTILE PENTRU PARINTI DESPRE COPIL ȘI GRADINITA 

 

 

Prof. inv. prescolar Manolache Cristina 

Sc. Gim. ,,Ciprian Porumbescu” Comanesti Bacau 
 

 

 

Grădiniţa este primul spaţiu de autonomie al copilului, primul loc în care se duce singur şi unde începe 

viaţa lui făra prezenţa permanentă a părinţilor. Este un spaţiu în sine, fizic şi psihic, cu care copilul pentru 

a se adapta este necesar să poată stabili o relaţie. Nu este doar un spaţiu de aşteptare pe perioada serviciului 

părinţilor sau pâna când cineva va putea lua copilul, ci este un spațiu pe care copilul îl investește într-un fel 

anume şi faţă de care va avea anumite trăiri. 

Venirea la  grădiniţă a copilului presupune o separare de mediul social familiar copilului: părinţii săi, 

fraţii, mediul, regulile cunoscute şi rutine asimilate. Aflat într-un spaţiu nou, în absenţa persoanelor 

cunoscute care-i oferă un sentiment de siguranţă, copilul trăieşte o stare de pierdere faţă de persoanele dragi, 

iar acest sentiment va deveni intens şi derutant pentru el pentru o perioadă de timp. 

Foarte multe mămici sunt îngrozite însă de clipa aceasta şi transmit starea de stres copilului, în sufletul 

căruia brusc se declanşează tot felul de senzaţii şi de stări ciudate. 

Chiar dacă în prima zi de grădiniţă nu pricepe mare lucru, în ciuda explicaţiilor pe care i le oferă 

mama, în zilele următoare micuţul observă că părinţii îl lasă şi pleacă, ceea ce îi dezvoltă o senzaţie stranie 

de abandon, de singurătate şi teamă că nu se vor mai intoarce sa-l ia. 

Apar plânsul (la unii copii mai puternic), nervozitatea, dorinţa de a se refugia în siguranţa căminului, 

uneori agresivitatea sau timiditatea excesivă la contactul cu ceilalţi colegi, educatorul, sau alt personal din 

instituție, dar nu este un capăt de lume dragi părinții, pentru că această perioadă va trece ca un vis, ca o 

clipire și dacă ne axăm pe partea bună a lucrurilor, aceea că micuțul în grădiniță socializează, însușește 

deprinderi și abilități, își lărgește orizontul de cunoaștere, se dezvoltă armonios fizic și psihic nu mai suntem 

dominați mereu de problema adaptării care trece pur și simplu. 

Primele zile sunt dificile chiar daca copilul este sustinut si incurajat. Aceste dificultati provin din 

faptul ca mersul la gradinita implica un efort din partea copilului de a face fata noului, de a cunoaste tot 

ceea ce este in jurul sau (spatiu, persoane, jucarii, activitati), precum si datorita schimbarii fata de ritmul 

anterior, care era unul predominant in familie si la dispozitia copilului. 

Nu este un secret faptul că fiecare copil se dezvoltă individual, de aceea și procesul de adaptare este 

la fiecare diferit. Așteptați-vă ca adaptarea să fie dificilă și pentru voi, dar încercați să transmiteți copilului 

o atitudine pozitivă. 

Există cel puțin trei situaţii  în care este solicitată adaptarea preșcolarului în mod diferit: 

–  deservirea meselor; 

–  prezența regimului de activități din grădiniță prin solicitarea intensivă a atenției, a memoriei, a 

activităților intelectuale şi altor procese psihice cognitive; 

– integrarea în colectivitatea de copii (socializarea). 

Ca părinte trebuie să fiți atent cum îi vorbiți copilului și, mai ales, să nu vă manifestați îngrijorarea în 

fața copilului. Copiii sunt foarte receptivi și dacă părintele este îngrijorat pentru intrarea copilului la grupa 

mică, imaginați-vă cum va percepe copilul acest lucru. Părintele trebuie să pregătească copilul, trebuie să 

îi vorbească frumos despre grădiniță, ca despre un loc de poveste, un loc pregătit special pentru el, în 

beneficiul lui, astfel încât copilul să fie curios și să își dorească să ajungă acolo.  

Adaptarea este diferită şi în mod individual pentru fiecare copil, şi putem vorbi despre: 

Adaptare foarte bună: despărțiri fără ezitări de persoana care a adus copilul la grădiniță, conduite 

saturate de curiozitate și de investigație activă în mediul de grădiniță, stabilirea rapidă de relații cu 

educatoarea și cu copiii din grupă; 

Adaptarea bună: despărțiri fără ezitări de persoana care a adus copilul la grădiniță, stabilirea facilă de 

relații verbale cu educatoarea și cu câțiva copii din grupă; 
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Adaptarea mai dificilă: nervozitate ușoară, reținerea tacită (de mână) a persoanei însoțitoare, 

dispoziție alternantă (instabilă), nesiguranță (în acțiuni, comportament), curiozitate față de ambian; 

Adaptarea tensională continuă: nervozitate, reținerea insistentă a persoanei însoțitoare (verbală, 

uneori scâncit), stabilirea de relații reduse cu educatoarea și ceilalți copii, conduite de abandon; 

Adaptarea foart dificilă: refuzul copilului de a se despărți de persoana însoțitoare, refuzul de a stabili 

relații verbale, blocajul curiozității și al investigației, dispoziția tensională evidentă și continuă; 

Perioada de adaptare: poate dura mai multe zile, iar cea dificilă, de la 4 la 8-10 săptămâni, cu o 

oarecare creștere a nervozității în a doua și a treia săptămână; 

Diferențele de regim: din cele două medii (familial și cel școlar) uneori fac ca și copiii cu adaptare 

bună, să manifeste o creștere a nervozității în săptămânile 4 și 6. Pentru ca procesul de adaptare al copilului 

la mediul de grădiniţă să decurgă uşor şi mai puţin şi stresant, iata cateva sfaturi utile utile: 

Cum să-mi pregătesc copilul înainte de a merge la grădiniţă: 

➢ Stabileşte tipul de program încă înainte de a începe grădiniţa. Treptat trece copilul la regimul de 

grădiniţă (servirea meselor, activităţi, somn, rutine); 

➢ Nu mințiți! Copilul nu merge “în vizită” și  nici “într-un loc magic”, el merge la grădiniță. În cazul 

în care copilul va înțelege că l-ai mințit în acest caz, de unde poate fi el sigur că nu-l mințiți atunci când îi 

spuneți că ve-ți veni după el? Iar teama de a rămâne singur este una dintre cele mai mari temeri ale copiilor; 

➢ În prima perioadă lăsați copilul la grădiniță nu mai mult de două sau trei ore.  

➢ Înainte de a pleca, spune-i la revedere copilului rapid și ușor. O despărțire lungă și expresia 

îngrijorătoare de pe fața ta, îi poate provoca anxietate și chiar panică; 

➢ Spune-i educatorului cu ce nume îl alinți pe copil,  povestește-i despre viața lui, ar fi indicat să vă 

familiarizați cu tot personalul înainte de a începe frecventarea grădiniței; 

➢ Nu îți exprima frica, teama sau părerea despre grădiniţa în prezenţa; 

➢ Lasă-l să-şi ia jucăria preferată o perioadă la grădiniţă; 

➢ Pregătiţi împreună lucrurile pentru grădiniţă, lasă – l să-şi aleagă careva haine preferate, rechizite; 

➢ Nu te îngrijora dacă nu îţi povesteşte mereu ce a făcut la grădiniţă, când o va face ,nici nu o să te 

aştepţi; 

➢ Nu certați copilul pentru comportament  ”rău”! Sunteți adult și poți înțelege că nu el ci adaptarea 

lui este capricioasă și încăpățânată; 

➢ Acasă jucați-vă cu copilul de-a grădinița, lasă-l să conducă unele dintre jucării. Observați ce fac 

aceste jucării, despre ce vorbesc, ajutați jucăriile să își facă prieteni, și concentrează-te pe rezultatele 

pozitive ale jocului. 

În perioada de adaptare a copilului la gradiniță, acesta se poate adesea înbolnăvi, iar dezvoltarea lui 

intelectuală poate incetini, sau chiar stagna pentru o perioadă, copilul e în perioada când vrea să se întoarcă 

la vârsta la care mama nu îl lasă cu oameni străini lui, dar fiind alături de el și încurajându-l, apreciindu-l 

va depăși mult mai ușor această etapă prin care trece orice copil. 

Grădiniţa este a doua casă a copilului şi perioada de adaptasre va trece, important este să fim alături 

de copil şi el să simtă şi să înţeleagă acest lucru…să-l iubim, să-l acceptăm, să-l încurajăm şi să-l apreciem! 
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Rolul părinților în educația copilului 

 

 

Prof. dr. Laura- Diana Manolache 
 

 

 

„Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este mai important decât orice 

alt factor...” Desforges 2003 

 

Experințele au arătat că şansele copilului de a creşte, a se dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune 

cresc pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia copilului. 

 

De ce este importantă implicarea familie în  educaţia copilului? 

 

Pentru că familia și părinţii reprezintă cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului 

şi reuşitelor copilului. Putem spune că un copil îşi petrece aproximativ 20% din timp la şcoală şi 

aproximativ 80% din timp în sânul 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 ne putem 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 informaţii privitoare la sănătatea şi bunăstarea copilului şi a sărbători reuşitele. Dar 

toate acestea reprezintă doar începutul. Implicarea înseamnă de asemenea să ne jucam rolul activ în educaţia 

copilului nostru acasă. Cu alte cuvinte, putem 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 ne 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 la activităţile şcolare, prin a le oferi abilităţile, timpul şi prin a vă împărtăşi 

preocupările 

✓ A cere informaţii pentru noi, părinții sau pentru educaţia copilului pentru a ne permite să îl 

susţinem 

✓ A vorbi cu copilul despre viitorul, speranţele şi visurile lui. 

 

Cum vă vom sprijini? 

 

Strategia de implicare a părinţilor, a consiliului comunității, a școlii ar trebui să aibă în vedere 

următoarele aspecte: 

 

✓ O comunicare  eficace ar fi  esenţială pentru stabilirea unor relaţii pozitive.  

Vrem să ne asigurăm că fiecare persoană este binevenită, apreciată şi respectată. Ne vom asigura că 

toate comunicările din partea noastră folosesc un limbaj clar şi simplu, folosind traduceri atunci când 

acestea sunt relevante contextului, punctuale şi uşor accesibile fără jargon. Vrem să fie clar cum, când şi pe 

cine puteţi contacta dacă aveţi nevoie de ajutor, informaţii sau dacă doriţi să vă exprimaţi îngrijorarea. 

 

✓ Sprijin pentru părinţi  
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Meseria de părinte este una dintre cele mai importante şi, de asemenea, una dintre cele mai dificile. 

Este important să ştim că avem parte de sprijin, să ne simţim apreciat, încrezător şi să ştim că avem 

posibilitatea de a contribui la educaţia copilului nostru. 

 

✓  Învăţarea împreună– acasă, la şcoală şi în comunitate  

Pentru a ne putea ajuta copilul să reuşească, trebuie să ştim şi să înţelegem ce învaţă copilul nostru, 

cum învaţă şi cum putem să îl sprijinim în vederea progresului. Învăţarea împreună în familie este 

distractivă, încurajând şi dezvoltând abilităţi pe care copilul le va folosi mai târziu în viaţă. Împreună, vrem 

să oferim mai multe oportunităţi de a a lua parte la învăţare printr-o serie largă de activităţi. 

 

✓  Luarea de decizii 

Crearea oportunităţilor pentru a ne asigura că opiniile noastre ca părinte sunt ascultate şi incluse în 

deciziile care afectează în mod direct educaţia, sănătatea şi bunăstarea copilului nostru. Este foarte 

important ca şcoala să aibă o voce activă a părinţilor care să reprezinte şi să ia în considerare punctul de 

vedere al părinţilor cu privire la orice aspect al vieţii şcolare. 

 

✓ Voluntariat  

Ca voluntar, reprezentaţi un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul aduce multe beneficii pentru 

toată lumea – prin oferirea timpului, abilităţilor şi cunoştinţelor noastre , putem sprijini şi îmbunătăţii 

calitatea educaţiei oferite de către şcoală. De asemenea, voluntariatul va oferi  o perspectivă asupra modului 

de lucru al şcolii şi vă permite să deveniţi un partener în educaţia copilului. Voluntariatul poate prezenta şi 

oportunităţi pentru dezvoltarea de noi abilităţi şi experienţe. 

 

✓ Colaborarea cu comunitatea 

 Ştim că fiecare comunitate este unică – fiecare are la dispoziţie  resursele necesare care pot oferi 

sprijin şi oportunităţi pentru copii şi pentru familiile lor. Prin utilizarea resurselor comunităţii, familiile şi 

şcolile pot crea şi împărtăşi experienţe benefice copiilor şi familiilor. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Înv. Manole Luminiţa 

Şcoala. Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 
 

 

 

În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, unii părinţi 

aleargă după un anumit confort financiar, își petrec tot mai puțin timp alături de copiii lor și uită de una din 

cele mai importante datorii ca părinte și anume educația în familie. 

„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 rudele, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc.  

„Cei șapte ani de acasă”, ne indică mediul în care s-a dezvoltat copilul, familia și credința, ceea ce 

reprezintă bagajul educativ din familie. 

Cei şapte ani de acasă reprezintă educaţia din familie pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. În primii ani de viaţă copilul învaţă primele reguli de politeţe de la părinţi şi bunici, deprinde 

primele reguli de bună purtare. Această perioadă este esenţială pentru orice copil în conturarea şi 

achiziţionarea unui comportament social corect, urmat apoi de perioada şcolară în care învăţătorul şi 

dascălii pot să confirme şi să consolideze normele de conduită civilizată deprinse în familie.  

Fiecare moment din primii ani de viaţă poate fi pentru copil un prilej din care copilul să înveţe de la 

cei din jurul său: părinţi, bunici şi chiar  dascăli, cum trebuie să se comporte acasă, la şcoală, la teatru, în 

vizită, la joacă sau în parc. Toate persoanele aflate în jurul copiilor le dau sfaturi zilnice acestora încă de la 

cea mai fragedă vârstă. Îi îndeamnă: 

Spune „Sărut mâna” când te întâlneşti cu cineva cunoscut! 

„Nu vorbi cu gura plină!” 

Spune „te rog” când ceri ceva! 

Spune „mulţumesc” când primeşti ceva! 

Ţinând cont de aceste sfaturi zilnice copilul învaţă să fie politicos, învaţă buna cuviinţă bunele 

maniere şi aplică regulile nescrise ale lumii în care trăim: îşi aşteaptă rândul la şcoală sau la locul de joacă, 

spune „mulţumesc”, „te rog” şi respectă drepturile celorlalţi. Acum învaţă că dacă este politicos şi are un 

comportament frumos cu cei din jur, ceilalţi, vor fi, la rândul lor, politicoşi cu el. Sunt, de fapt, principalele 

elemente pe care le regăsim la un copil „bine crescut”, elemente referitoare la: 

➢ Salut – prima normă de conduită învățată în familie începând prin fluturarea mâinii încă de la cea 

mai fragedă vârstă și continuată cu „bună ziua”; 

➢ Comportamentul în public - copilul „bine crescut” răspunde la întrebări şi susține, la rându-i, 

conversaţia, știe să-şi aştepte 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  cunoaște și aplică regulile nescrise ale lumii în  care trăim 

ca: așteptarea rândului în magazin, la medic sau în parc la tobogan și leagăn, folosirea cuvintelor magice 

„te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere” etc.; 

➢ Manierele la masă – copilul folosește eficient  tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei 

care serveşte masa.  

➢ Recunoaşterea greşelilor – prin adresarea expresiilor magice „îmi pare rău” este, la fel ca şi „te 

rog”. Pentru a le folosi, un copil are nevoie să le audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, învăţă că 

recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi 

demnitate.  

Este adevărat că cel mai ușor copiii învață imitând, copiind gesturi, atitudini și comportamente ale 

adulților în jurul cărora trăiesc. Educația copiilor constă în ceea ce trăiesc copiii în familie. 
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Părinţii sunt primii educatori ai propriului copil şi pentru a avea succes trebuie să spună mereu 

adevărul, să aibă bune maniere atât cu adulţii din jur cât şi cu copiii, nu trebuie să abuzeze de copil, ci să 

fie alături de el emoţional. Unii părinţi îşi focalizează atenţia asupra copiilor şi încearcă să le ofere cea mai 

bună educaţie, iar alţii din prea multă iubire le iartă orice greşeală şi  fac să fie catalogaţi drept copii cărora 

„le lipsesc cei şapte ani de acasă”. Exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată copilului 

pentru faptele sale bune sunt cea mai preţioasă recompensă. De aceea este important ca părinţii să-i laude 

ori de câte ori se dovedesc a fi bine crescuţi. Exprimarea sentimentelor este  eficientă şi în administrarea 

pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui sau ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau 

agresarea fizică. 

Părinţii sunt cei care, prin propriul lor comportament, transmit copiilor învăţăminte prin care îi 

formează respectuoşi şi demni de respect la rândul lor sau, dimpotrivă, le transmit învăţăminte  care, din 

păcate, nu sunt de fiecare dată demne de urmat, ci sunt nişte exemple de rătăcire, de deviere de la viaţa  

cuviincioasă a adulţilor din jurul lor. De ceea ce învaţă în această perioadă de la părinţi depinde integrarea 

lor în societate, depinde modul în care vor fi agreaţi de cei din jur şi bineînţeles modul în care-şi ordonează 

viaţa şi stilul de viaţă alături de cei dragi. De la cea mai mică vârstă, din familie, copilul trebuie să înveţe 

să utilizeze formulele potrivite de salut, modurile simple de a cere ajutor sau de a împărţi anumite lucruri 

cu ceilalţi. De asemenea, regulile elementare de igienă precum spălarea mâinilor sau a celor de servire a 

mesei utilizând tacâmurile sunt utile şi ajută copilul în momentul în care acesta intră într-un mediu nou, 

necunoscut.  

Majoritatea părinţilor zilelor noastre lasă însă aceste lucruri în seama grădiniţei şi a şcolii considerând 

aceste instituţii responsabile de introducerea regulilor şi formarea comportamentelor cu toate că însuşirile 

dobândite în această perioada ca: spiritul de competiție; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitivă față de 

diverse sarcini devin stabile pentru tot restul vieții. Educaţia micilor şcolari ar fi mai uşoară dacă respectul 

pentru cel de lângă noi ar veni de acasă şi nu am încerca să spunem şi să credem că totul ni se cuvine.  

Avantajele implicării familiei în educația copiilor constau în faptul că: 

➢ Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didactice nu pot beneficia; 

➢ Copiii petrec mai mult timp acasă decât la școală, de aceea părinții îi cunosc cel mai bine, 

interacționează cu fiecare și nu se așteaptă vreo răsplată dacă își ajută copilul să reușească; 

➢ Se observă o schimbare semnificativă, imediată a copiilor atunci când părinții își învață copilul; 

➢ Copiii ai căror părinți se implică au note mai mari, achiziții academice pe termen lung, atitudini 

și comportamente pozitive; 

➢ Se adâncesc achizițiile elevilor dacă implicarea părinților este corelată cu cea de la școală; 

➢ Părinții care își ajută copiii obțin un câștig în încrederea în ei înșiși și în copii; 

➢ Părinții care colaborează cu școala sunt avocați puternici pentru comunitatea din jurul școlii. 

În concluzie, familia are o 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 în care 

părinţii pot forma adolescentul, tânărul şi adultul de mâine cu toate componentele celor „şapte ani de acasă”. 
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Cei 7 ani de acasa. Din dragoste pentru mama 

 

Prof. Inv. Preșc. Manuela Moale 

 
 

Cel mai important moment din viaţa unei femei este acela când ea devine mamă. Aducerea unui copil 

pe lume înseamnă împlinirea supremă şi deschiderea unor porţi către o lume plină de sentimente şi de trăiri 

nebănuite. Nu se poate descrie în cuvinte ceea ce înseamnă să fii mamă! Este ceva ce poţi doar să simţi. 

Relaţia dintre mamă şi copil porneşte din instincte şi se modelează, pe parcursul vieţii, în funcţie de 

personalitatea fiecăruia.  

Legătura dintre mamă şi pruncul său se naşte în momentul sarcinii şi nu se rupe niciodată. În ochii 

fiecărui copil, mama sa e cea mai bună mamă din lume. Nu există reguli stricte şi nici limite în relaţia dintre 

mamă şi copil. Iubirea dintre cei doi e necondiţionată şi reciprocă. Nu dorim să diminuăm importanţa tatălui 

în cadrul unei familii, ci doar să subliniem caracterul unic al legăturii de suflet dintre mamă şi copil.   

Rolul mamei în viaţa copilului e decisiv şi de neînlocuit. În primul an de viaţă, copilul descoperă 

lumea de la pieptul mamei, prinde curaj şi face primii paşi şi descoperă dezamăgirea atunci când mama îl 

dojeneşte. Este important să petreceţi timp cu copilul dumneavoastră şi să îi fiţi alături la prima serbare la 

grădiniţă sau la începerea şcolii. Sunt momente unice şi valoroase pe care le poţi trăi numai o dată în viaţă. 

Relaţia mamă – prunc este unul dintre misterele cele mai pline de sens şi mai splendide ale 

Naturii.Prima trăire şi experienţă a nou-născutului este cea a corporalităţii prin intermediul senzaţiilor şi 

trebuinţelor corporale: foamea, nevoia de somn şi odihnă, de a fi atins şi ţinut, de a fi în siguranţă, pentru a 

nu numi decât câteva trebuinţe foarte concrete prin termeni foarte abstracţi inaccesibili acelor momente ale 

dezvoltării cu treceri prin anumite sarcini specifice fiecărei etape. Practic aceste trăiri nu pot fi decât a 

posteriori judecate, evaluate, denumite, odată ce eul constituit încearcă să diferenţieze ceva din lumea 

iniţială unitară mamă – copil, respectiv psihismul copilului inclus total în cel matern. 

Dacă aceste nevoi fundamentale de siguranţă şi supravieţuire nu sunt satisfăcute suficient, rezultatul 

este anxietatea, trăirea afectivă a vieţii ca un loc nesigur. Regăsim aici conceptul anxietăţii primare vehiculat 

de psihanaliză şi argumentarea de tip ericksonian a ciclurilor dezvoltării cu treceri peste anumite sarcini 

specifice. Ulterior, în viaţa adultă, fiecare are diferite “cârlige” de care se agaţă această trăire primară, în 

general cele mai puternice şi persistente şi rebele stări de anxietate îşi au rădăcina în aceste trăiri timpurii 

de nesiguranţă existenţială. Pentru unii adulţi cârligul poate fi respingerea sau abandonul – respectiv, teama 

de ceva, pentru alţii teama de o schimbare în mediu, teama de a fi dezrădăcinat din slujba din prezent sau 

din familia actuală, sau din căminul propriu, sau chiar din cartierul şi împrejurimile cunoscute, deci teama 

de necunoscut. 

Aspectul de „Mamă bună”, cea care este originea, creatoarea şi susţinătoarea vieţii copilului: relaţia 

cu acesta este definită prin condiţia cordonului ombilical, a legăturii, dar copilul este legat de mamă nu 

numai prin dragoste şi dependenţă, ci şi prin identificare.  

Aspectul de identificare sau similaritate caracterizează acest aspect al Marii Mame şi se poate reflecta 

în situaţii precum: fiica se îmbracă asemănător modului de a se îmbrăca al mamei; împachetează lucrurile 

în geamantan exact la fel ca mama; se joacă „de-a mama” ca şi copil sau în relaţia de cuplu repune în joc 

comportamentul maternal (atitudini, valori, expectaţii); sau femeia adultă care îşi admiră mama şi valorează 

pozitiv acele aspecte din propriul comportament, care sunt „exact ca ale mamei”. 

Pentru o fetiţă în creştere, situaţia care trăieşte în condiţia Mamei elementare, pozitive, este o 

experienţă plăcută şi de dorit pentru că înţelesul şi valoarea acestei experienţe dau sens profund întregii 

vieţi şi feminităţii personale; uneori pot lua şi proporţii mistice: o femeie care în cursul terapiei descoperă 

că sinele ei profund a supravieţuit abuzurilor din copilărie, şi-a constituit ideea că este iubită şi protejată de 
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Marea Zeiţă. A ajuns să simtă că sinele ei profund este o oglindă pentru pecetea Zeiţei şi să considere astfel 

că trebuie să aibă curajul să o şi întrupeze Zeiţa.  

Astfel, ea provoacă şi întăreşte eul uman. Acest amestec de pozitiv şi negativ este o concepţie nouă a 

Divinului faţă de imaginea tradiţională Zeului în întregime Bun. 

 

Bibliografie:  

1. Revista învăţământului preşcolar, MECT, nr. 4/2007 
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EDUCAŢIA ȊN FAMILIE – 

FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII 

 

Prof. MARCHIŞ MIHAIELA                                                                                                  

G. P. P. NR. 9 BAIA MARE 

 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi prin complexitatea ei, prin 

noutăţile pe care le realizează şi le prognozează, pune ȋn faţa oamenilor de toate vȃrstele, noi şi noi probleme 

de ordin economic, cultural, ştiintific, etc. Acestei societăţi trebuie să-i facă faţă copilul de astăzi şi familia 

sa. Educaţia, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid şi 

eficient la societatea viitorului. Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care 

contribuie la desăvȃrşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie ȋn mare măsură la găsirea 

unor soluţii adecvate. 

 

Considerȃnd că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală 

influenţează armonia fiecăreia dintre părti” (A. Berger) putem spune că pe lȃngă componenta genetică, prin 

care sunt preluate de la antecesori o serie de trăsături şi predispoziţii psihice, şi-a dovedit importanţa cu 

totul excepţională, interacţiunea şi comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generală a 

personalităţii copilului. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l ȋnconjoară, 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-moral al personalităţii propriilor 

copii se menţine toată viaţa” (M. Golu). Acest tip de relaţie este hotărȃtoare ȋn devenirea personalităţii nu 

numai prin faptul că ea este primordială 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, ȋn 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 ȋn familie.  

 

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi ȋnvăţare-precum şi 

climatul socioafectiv ȋn care se exercită influenţele educaţionale (“cei şapte ani de acasă”) constituie primul 

model social cu o influenţă hotărȃtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viată, a 

modului de comportare şi relaţionare ȋn raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut 

faptul că strategiile educative la care se face apel ȋn familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, 

determină ȋn mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare a le copiilor, 

comportamentul lor sociomoral. 

 

Ȋn urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală ȋn primii ani de viaţă, climatul 

emoţional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), ȋncurajarea şi suportul parental 

continuu, sunt factori determinanţi ȋn dezvoltarea personalităţii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 

ȋn urma unui studiu efectuat pe copii, că există o corelaţie pozitivă puternică ȋntre coeficienţii de inteligenţă 

ȋnalţi şi nivelul ȋncurajării parentale, atmosfera familială generală şi numărul cărţilor citite ȋn familie. 

 

Ȋn concluzie ”copiii au nevoie acasă de un cadru general de viaţă ȋn care să se simtă ȋn siguranţa”. 

Pentru aceasta el are nevoie de părinti calmi, ȋnţelegători, afectuoşi, destul de maleabili ȋn raporturile cu 

copilul, fără a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau parte la 
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micile lui necazuri şi la problemele care ȋl ȋntristează, şi că nu se dezinteresează de ceeea ce se ȋntȃmplă la 

şcoală.  

Dar ȋn acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-şi 

ȋnchipuie că libertatea lui e fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii săi ȋmpărtăşesc acelaşi nivel de 

exigenţă.” (M. Gilly). 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

G. BERGER, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973; 

A. BIRKH, HAYWARD S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999; 

M. GOLU, Dinamica personalitatii, Ed. Geneze Bucuresti 1993. 

R. VINCENT, Cunoasterea copilului EDP Bucuresti 1972. 

  

56



 

 

CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Realizator: Marcu Maria Damaris                                                                                                   

G. P. P.  Sânmiclăuş 

 

 

Cei sapte ani de-acasa sunt esentiali in formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada in care 

micutul deprinde obiceiuri sanatoase si maniere elegante.  

Copiii vor avea in părinţi  prieteni care ii vor învăţa  ce este bun, sanatos si politicos şi îivor ajuta pe 

micuţi sa asimileze mai uşor noţiunile elementare specifice ciclului de dezolvatare. 

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.   

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 - sintetizează psihologul. 

 

      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. 

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. 

De aceea este in responsabilitatea părinţilor de a acorda o importanţă cât mai mare acestei perioade, 

care este esenţială în dezvoltarea completă şi armonioasă a viitorilor adulţi. 
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Educaţia religios - morală prin familie 

 

 

Prof. Marcu Iuliana-Mihaela 

Școala Gimnazială „Prof. M. Sîmbotin”-Cârligele 
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Familia este izvorul vieții pe pământ, fiind prima Biserică întemeiată din iubire pentru om de către 

Dumnezeu. Cea dintâi familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai, iar nu pe pământ, având ca preot şi 

martor pe Însuși Dumnezeu: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a 

făcut, a făcut bărbat şi femeie”(Facere 1, 27). 

Potrivit învățăturii creștine ortodoxe, familia se întemeiază prin unirea a doi soți în fața Sfântului 

Altar, prin Sfânta Taină a Cununiei, pentru ajutorarea reciprocă şi nașterea de prunci. Căsătoria implică 

multă bucurie şi mângâiere, dar şi responsabilitate, atât între soţi, părintească, dar şi filială. Neîndeplinirea 

obligațiilor căsătoriei duce la păcate care se împotrivesc acestei instituții dumnezeiești şi conduc în cele din 

urmă la ruperea unității familiei. Iubirea reciprocă a celor doi soți asigură familiei un climat de bună 

înțelegere, armonie, acestea fiind sursa tuturor bucuriilor şi al bunurilor dintr-o casă.  

Familia este compusă, pe lângă soț şi soție, şi din copii. Pentru a arăta legătura între cei doi şi urmașii 

lor îl citez pe psalmistul David care spune „Ferice de omul ce-şi va umple casa de copii” (Psalmul 126,5). 

Însuși Mântuitorul binecuvântează copii: „Şi aduceau la El copii, ca să-şi pună mâinile peste ei, iar Iisus le-

a zis: Lăsați copii să vină la mine şi nu-i opriți… Şi luându-i în brațe i-a binecuvântat punându-şi mâinile 

peste ei” (Marcu 10, 13-16). 

Familia este mediul în care se pregătesc noi generații de creștini şi astfel educaţia este foarte 

importantă în cadrul familiei. Sfântul Policarp spunea în lucrarea sa ,,Către Filipeni”: „Să învățăm şi pe 

femeile noastre să trăiască în credinţa dată lor, în dragoste şi curăție, fiind devotate bărbaţilor în toată 

sinceritatea şi să iubească pe toţi deopotrivă cu desăvârşită înfrânare şi să educe copii lor în frica lui 

Dumnezeu”1.  

Sfântul Apostol Pavel se adresează atât copiilor cât şi părinţilor: „Copii ascultaţi de părinţii voştri în 

Domnul că acesta este cu dreptate. Şi voi, părinţilor, nu învăţaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru 

învăţătură şi cercetarea Domnului”(Efeseni 6, 1-4). Una dintre cele mai ilustre figuri din epoca patristică 

este cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, care a tratat despre familie, taină a dragostei şi dăruirii reciproce. În 

scrierile lui, omul ocupă un loc privilegiat în ordinea creaţiei. Fundamentul în scrierile creştine este, în 

concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur, dragostea. 

Sfaturile duhovniceşti şi exemplul viu al părinţilor sunt de o importanţă vitală: „Altminterea copiii 

voştri ar fi necuraţi, dar acum ei sunt sfinţi” (I Corinteni 7, 14). S-ar putea spune, de asemenea, că părinţii 

creştini reprezintă  liantul dintre Biserică şi lume, căci prin ei se fac primii paşi în viaţa creştină a copiilor.  

Biserica acordă o atenţie specială tradiţiei prin viu grai. Familia este mediul cel mai propice pentru 

transmiterea credinţei: „Auzindu-l Priscila şi Acvila  l-au luat cu ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul calea 

lui Dumnezeu” (Fapte 18, 26). Astfel, fără familiile creştine, Biserica n-ar putea continua fizic în timp. 

Păstrarea şi continuarea credinţei depind în mod exclusiv de familiile creştine deoarece credinţa se învaţă, 

se practică şi se transmite numai în interiorul unei comunităţi creştine constituite din familiile bine 

consolidate.  Biserica se întinde în timp şi spaţiu prin familia creştină deoarece aceasta este o continuare a 

Bisericii în lume dar şi o întrepătrundere a lumii în Biserică. 

Familia creştină este înţeleasă ca o comuniune indispensabilă de viaţă, având ca preocupare majoră 

promovarea valorilor spirituale, morale şi religioase, precum şi educarea descendenţilor. ,,Toate să le 

punem pe locul al doilea când este vorba de grija faţă de copii, faţă de creşterea lor în învăţătura şi sfătuirea 
 

1 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 1994, p. 169; 
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Domnului. Dacă de la început au învăţat să fie înţelepți au dobândit bogăţii mai mari decât orice alte bogăţii 

şi o glorie mai puternică. Dintre toate păcatele, cel mai mare şi care duce la culmea răutăţii este neglijarea 

educării copiilor”2.  

În consecinţă, familia constituie mediul spiritual în care copilul urmează să-şi contureze 

personalitatea sa morală. Familia creştină are şi un rol major pentru viaţa de cuplu, societate în general, dar 

şi pentru Biserică, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.,,Când începe educaţia religioasă a copilului? Analizând 

temeinic lucrurile, vom realiza că nu din clipa naşterii, cum am fi tentaţi să credem la o primă reflecţie, ci 

din clipa conceperii. Acela este momentul când prinde viaţă o nouă fiinţă umană, având în sâmbure toate 

caracteristicile psiho-fizice, şi având nevoie atât de hrană, cât şi de educaţie. Iar educaţia, sub toate formele 

(inclusiv cea religioasă), se transmite fătului prin intermediul mamei. Într-un fel se va dezvolta pruncul în 

pântecele mamei care merge la biserică,  îşi face rugăciunile acasă, vieţuieşte într-o atmosferă creştinească, 

în cu totul altul cel al cărui purtătoare nu vrea să ştie de cele sfinte. În acelaşi context, într-un fel fătul al 

cărui mamă este ocrotită de un tată credincios, în un alt fel cel supus, odată cu mama, maltratărilor unui tată 

denaturat…”3.  

Părinţii sunt cei care îi iniţiază pe copii în universul religios. Ei sunt cei care le vorbesc pentru prima 

dată despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, despre sfinţi şi despre îngeri, trezindu-le curiozitatea 

religioasă. Ei sunt cei care-i învaţă pe copii să se roage. Copiii văd prima oară pe părinţi rugându-se şi, prin 

imitare, treptat îşi dau seama că prin natura sa, omul tinde către Dumnezeu.  

Educaţia copiilor îşi atinge scopul atunci când iubirea prezentă între membrii familiei este 

asemănătoare iubirii dumnezeieşti prezente între Persoanele Sfintei Treimi. Modelul iubirii trinitare poate 

fi transpus astfel în familie: mama şi tatăl iubesc copilul, copilul şi tatăl iubesc mama iar copilul şi mama 

iubesc tatăl. Familia creştină poate fi înţeleasă ca ,,icoana iubirii lui Dumnezeu pe pământ”4. 

Părinţii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu şi a copiilor lor, de aceea vor fi pedepsiți de către ei. 

De copii în viaţa aceasta, iar de Dumnezeu în cealaltă viaţă, deoarece au neglijat icoana lui Dumnezeu, 

omul, educarea copiilor lor, formarea creştinească şi mântuirea lor sufletească. Deci, părinţii sunt 

răspunzători şi faţă de Dăruitor şi faţă de dar. 

Sunt necesare mame bune întrucât o bună mamă creştină este sprijinul familiei, al societăţii, al 

Bisericii şi al Neamului. Numai cu sfinte mame creştine, asemenea Maicii Domnului şi marilor chipuri de 

sfinte mame creştine, se poate crea o lume de bună calitate. 

Sfântul Ioan Gură de Aur este categoric în ceea ce priveşte neglijarea misiunii de părinte creştin: ,,Pe 

părinţii care neglijează sufletul copiilor îi socotesc mai criminali decât pe ucigaşii copiilor, căci ucigaşii 

despart trupul de suflet, pe când aceşti părinţi aruncă în focul gheenei şi sufletul odată cu trupul”5. 

Din cele prezentate putem concluziona că, familia creştină proclamă şi dă viaţă adevărurilor 

evanghelice, este un spaţiu eclesial convergent spre Biserică în totalitatea ei. Ea este un factor de misiune 

creştină, de propovăduire a lui Hristos, de strălucire a slavei divine în umanitatea ce constituie Biserica 

Dumnezeului celui viu „stâlp şi temelia Adevărului”.   (I Timotei 3,15). 

 

  

 
2 Gheorghe Badea, Flori alese din învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2008, p. 46; 

3 Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Introducere în Catehetica Ortodoxă, Editura Sophia, Bucureşti, 2004,   pp.147-148; 

4 Ibidem, p.147; 

5 Gheorghe Badea, Op. cit. , p. 47; 
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Familia și importanța educației din familie 
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Familia este celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de iubire și respect, o comunitate de viață și 

iubire. Este grupul social fundamental care asigură menţinerea continuităţii biologice a societătii prin 

procreare, ingrijirea copiilor si educarea lor, precum şi menţinerea continuitatii culturale prin transmiterea 

către descendenti a limbii, obiceiurilor, modelelor de conduita. Deci familia se caracterizează prin 

comunitate de viaţă, interese şi întrajutorare. Familia este o formă de asociere tipic umană, un tip special 

de grup social - un grup primar caracterizat prin asociere şi colaborare intimă de la om la om, prin numărul 

mic, limitat de persoane. Familia implică: relaţii economice, juridice, spirituale, implică dimensiune 

biologică şi dimensiune socială. Deci, familia este un "laborator" în care indivizii umani - ca membri ai 

societăţii - se formează, transmit valori şi norme sociale.  

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 

condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a veții 

lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului.  

Mediul familial, adică structura familiei, personalitatea, nivelul intelectual şi cultural al părinţilor, 

sănătatea membrilor familiei, metodele educative utilizate etc. au o importanţă deosebit de mare pentru 

dezvoltarea psiho-socială a copilului.  

Familia a fost şi este considerată a fi un factor esenţial şi primordial al educaţiei, pentru că, în ordinea 

firească a lucrurilor, educaţia şi învăţarea încep din familie, motiv care l-a determinat pe Ernest Loisel să 

afirme că “în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de 

caracter”. 

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul începe să-şi formeze 

vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropierea sa, aici învaţă acele expresii şi moduri de 

manifestare care îi vor servi în educaţia ulterioară sau dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau 

deloc. Copiii fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud, familia trebuie să fie foarte atentă cum se manifestă 

în prezenţa lor. Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,,şapte ani de 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.  

O importanţă deosebită o are relaţia afectivă dintre mamă şi copil, mai ales în primii ani de viaţă. 

Carenţele afective din această perioadă pot avea efecte negative asupra întregii vieţi a copilului.  

Un alt factor cu o mare influență asupra dezvoltării copilului este atitudinea educativă adoptată de 

părinţi în relaţiile cu copilul. Psihologii W. Becker, E. S. Schaefer, E. Maccoby   clasifică atitudinile 

educative adoptate în relaţiile cu copiii în funcţie de două criterii (după Ranschburg, 2001): relaţia afectivă 

dintre educator şi copil (atitudine caldă sau rece) şi gradul de toleranţă (atitudine restrictivă sau permisivă). 

Stilul parental adoptat în educaţia copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării atitudinii morale a 

acestuia, principalele domenii comportamentale care o definesc fiind cel cognitiv şi social-afectiv 

Mediul familial imprimă acţiunii educaţionale anumite particularităţi. Astfel, subiectul educaţiei 

poate fi reprezentat de către toţi membrii familiei, fiecare excercitându-şi atribuţiile în funcţie de experienţa 

şi posibilităţile sale, de concepţia despre educaţie sau de autoritatea de care dispun.  
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Un rol important în ceea ce priveşte eficienţa influenţelor educative ale familiei asupra formării 

morale a copilului revine autorităţii de care se bucură părinţii, bunicii. Autoritatea poate fi manifestată în 

mod diferit, oscilând între despotismul şi autoritarismul extrem şi indulgenţa excesivă, putând fi posibilă 

chiar şi o atitudine indiferentă faţă de educaţia copilului. Recomandată este stabilirea în raport cu copilul a 

unor relaţii educative caracterizate de o exigenţă moderată, fluctuantă în funcţie de acţiunile acestuia şi nu 

de dispoziţia de moment a părinţilor.  

Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului, afectiv cea mai adecvată trebuinţelor 

lui pentru că numai aceste relaţii afective şi sentimente de dragoste îl fac pe părinte să înţeleagă şi să 

intuiască copilul şi starea lui de copilărie. În familie îşi poate satisface nevoile sale primare, îşi poate 

manifesta frustrările inevitabile, temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească 

toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze pentru că aici ar trebui să fie în mod sigur un mediu 

mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă.  

Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. Prin rolul său de sursă primară de informaţii cu caracter etic şi de model 

iniţial pentru conduita morală, model impus sau liber asumat de către copil, familia poate influenţa decisiv 

formarea caracterului şi evoluţia morală a acestuia.  
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Importanța educației în familie 
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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. 

În 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. 

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 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. 

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 își iubesc copiii mai puţin, ci că au mai puţin timp liber pentru a-și petrece 

timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii lor. 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. 

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. 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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Menirea educației este aceea de a înălța pe culmi mai nobile “de viață – omul”. (Gentil, G. The 

Reform Education). 

Problema educației este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume 

caracterizată prin importante transformări, prin cerințe și aspirații specifice, prin schimbări în toate 

domeniile. 

Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui 

deziderat 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 grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice 

dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice, al acestei dezvoltări. 

Un bun dobândit și mult apreciat, câștigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 

moral ca rezultat al unui sistem de cerințe precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 

care trebuie să se simtă iubit și ocrotit. 

În accepțiunea cea mai largă a termenului copil bun reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 

structurate în dinamica comportamentului: sârguință, cinste, inițiativă creatoare, sociabilitate, politețe, 

dispoziție de colaborare, după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm, înțelegere, un fond afectiv numit 

în termeni obișnuiți, dragoste față de copil. 

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. În relațiile dintre părinții și copii trebuie să 

primeze un climat afectiv pozitiv favorabil și nu unul negativ nefavorabil educației, adică să primeze 

formarea personalității ca om. 

Felul în care părinții se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care acesta 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 propiei 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 copii 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 acestui sentiment o constituie 

relațiile cu mama ,afecțiunea reciprocă dintre mamă și copil. 

Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate. Într-un 

studiu de specialitate sau făcut cercetării asupra copilului 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 
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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 comparație cu ceilalți care nu participase la spectacolul respectiv.După opt luni 40% din 

copiii 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 părinții. 

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. 

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.”După cum spune un proveb: „O vorbă bună rostită la timp,înviorează 

sufletul copilului, precum și ploaia bună căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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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 imprimă familia.  

Procesul de devenire a personalității morale implică integrarea în plan intelectual, afectiv-

motivațional 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. 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. 

 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 

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 
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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.  

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 școala. Unitatea de acţiune a 

celor doi factori (școală– 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 cunoaștere 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 școală și în familie, fixarea unor sarcini ale educației 

în familie care să susțină, să întărească și să întregească munca educativă din școală sunt condiții de 

asigurare a unei unități de vederi a școlii 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 năzuițe să 

devină cotidian posibil. 

  

67



 

Importanța colaborării școlii cu familia 

 

Profesor înv. primar, Mareș Titiana                                                                                     

Școala Gimnazială Solonț 

 

,,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) 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Rolul 

familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

Şcoala, alături de familie, influenţează 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. Acesta este parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

 

El  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. 
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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 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. 

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  colaborar

e  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

„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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THE ROLE OF THE FAMILY IN EDUCATION 

 

Prof. Marghiolu Eugenia-Daniela 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Loc. Pipirig, Jud. Neamț 

 
 

In the preschool period, the education and interest of the child from the family is of high importance. 

The positive attitudes of the family in the 0-6-year-old preschool (kindergarten) period and the conscious 

raising of their children turn into sustainable success in the school period. On the contrary, it is known that 

children with problems have failed in school life. Children with personality and behaviour disorders can 

have adaptation problems when they start school. I have created two different titles to understand the better 

subject and to help each parent do its part. These topics are: 

1. Common Mistakes in Family Education 

2. Family Education and Attitudes Needed for Raising a Good Child 

When we examine these topics, we will contribute to both our own education and the education of 

our children. Even if you have mastered a great deal of what is described in this article, you can take 

advantage of a single sentence and update yourself. As we said at the beginning: Education is a life-long 

process. Now let's take the two important titles above: 

1. Common Mistakes in Family Education 

One of the most common mistakes made by parents is that they do not treat their children as 

individuals. Not accepting children as individuals can also cause parents to find their children’s behaviours 

strange and wrong even if they are not. In this case, the child is not his/her character; we try to win the 

character of ourselves. In this case, what we do is to personalize our children with our characters, not their 

personal characters. Moreover, we interpret this as a kind of education. Such an educational method will 

have a negative impact on academic life as it may lead to personality problems in the child. Beware, not to 

interfere with misconduct; emphasizes the need to avoid unnecessary interventions. 

• Being overly anxious and seeing the outside world as a complete threat for the child adversely affect 

the social development of the child. In particular, preventing the socialization of the child by thinking that 

the circle of friends will be harmed (obstacles restricting the size of the child) may cause the child to become 

a nerdy person. 

• Parents, who have not been able to fulfil their dreams, wish their children to achieve those dreams 

and this is a huge mistake in itself. Each individual has its own characteristics and interests. Children are 

individuals and their interests should be explored and healthy directions should be made. 

• It is also not right to leave indifferent, to show lack of affection and to leave everything under control 

of the child. Parents should check whether their children are fulfilling their responsibilities. 

• It is not correct to compare children with friends/peers. If a comparison is to be made, the 

development of the child should be done to assess whether everything is in order. The benchmarking should 

not be based on a person but on the general peers. 
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2. Family Education and Attitudes 

While describing the mistakes above, we also mentioned about what is the correct thing to do against 

these mistakes. Apart from these, we have also shared below the new subjects that indicate the prevalence 

of the family in the education of the child and what needs to be done. 

• Children's psychosocial development should be followed and informed. According to Erickson's 

psychosocial development theory, each age has developmental goals and developmental conflicts. 

Erickson, who divides human life into 8 phases in terms of psychosocial development, argues that the 

conflicts must be successfully resolved in each phase. 

• The child should be able to live his childhood. The approaches like “You are a grown-up now, you 

are a man and you are not a child!” are not educational, but they are frustrating. Children should play, move, 

make small clumsiness, touch the stone to the soil, dirty the head and live their childhood. 

• The importance or role of the family in the development of the child is not limited to the practices 

on the child. Providing a peaceful family environment to the child significantly affects both educational life 

and personality development. It is necessary not to argue with the child or to exert physical or emotional 

violence. 

• We need to share an article on the importance of communication in the development of the child. 

The more developed the ability of family members to understand each other, to interpret their behaviours, 

to perceive their wishes and expectations, the more the communication ability of the child will develop. 

Communication skills are not only in academic education; is an important skill that gives an individual an 

advantage in every aspect of life. 
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Cei șapte ani de acasă! 

Educația în familie 

 

 

Prof. Mărginean Adriana 

Școala Gimnazială ,,Singidava’’ Cugir, jud. Alba 
   

 

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. 

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. 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. Familia are un rol important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, cum şi ce 

să vorbească, cum să salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale exemple pentru 

aceştia. 

 După cum ştim copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu ştie ce este bine şi ce este rău, 

tocmai de aceea ar trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru că altfel intervine întrebarea firească: 

„Dacă mama şi tata nu fac aşa, eu de ce să fac? Este bine ca micuţul să fie obişnuit cu diferite persoane 

pentru a nu se izola şi a fi dependent doar de mama şi tata. Consider că la grădiniţă, zilnic de la 3 ani, copiii 

pot socializa cu micuţii de vârsta lor, învaţă organizat şi schimbă atmosfera luând contact şi cu alte persoane. 

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 recomandă ca tot timpul familia să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce 

e bine şi ce e rău. 

Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lăsându-şi amprenta 

asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 

limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat în ceea ce priveşte acordul 

gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.  

Cei şapte ani de-acasă însemnă credinţă în Dumnezeu, înseamnă să învăţăm să socializăm, să ne 

ajutăm semenii la nevoie, să cooperăm, să fim oameni drepţi şi pe care să te poţi baza în societate. Este 

necesar ca religia şi credinţa fiecăruia să fie bine cunoscută şi definită, pentru că numai prin credinţă putem 

fi mai corecţi, mai buni, mai atenţi cu cei din jur. Perioada grea pe care părinţii o traversează, fără locuri de 

muncă, fără siguranţa zilei de mâine, unii plecaţi în străinătate, fac din copii adevărate victime ale societăţii 

în care trăim, spulberând vise şi speranţe atât ale lor cât şi ale părinţilor.  

Stabilitatea familiei, echilibrul şi buna înţelegere crează copiilor modele pozitive de urmat, întrucât 

fiecare dintre noi reprezentăm modele pentru copiii noştri. Astfel că 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. Cei şapte ani de viaţă ţin de 
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respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. Respectul faţă de părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se 

transmite mai departe către profesori, prieteni şi colegi deopotrivă. 

O zicală românescă spunea că dacă îi respecţi pe ceilalţi te respecţi practic pe tine, integrându-te mai 

uşor în comunitatea din care faci parte, altfel rişti să te izolezi, ajungi un neadaptat şi un neînţeles de cei 

din jur, diferiţi de tine. Să fii respectat  de cei din jur este un lucru dorit şi plăcut, care îţi dă satisfacţie, 

având un efect pozitiv asupra fiecăruia. 

„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.  

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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,,Cei 7 ani de acasă!” Oare mai este actuală această expesie având în vedere situația familiilor și a 

copiilor din România ultimilor 15 ani? 

În prezent țara noastră se confruntă cu un fenomen social nou, cu impact major asupra copiilor şi 

anume migraţia unui număr din ce în ce mai mare de părinţi către ţările cu o economie mai dezvoltată, 

lasându-și copiii acasă în îngrijirea altor persoane, pe perioade nedeterminate de timp. În decursul a 

aproximativ 15 ani, numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 milioane, emigrarea fiind motivul 

principal al declinului populaţiei din ţara noastră. 

Astfel, în decembrie 2019, erau înregistraţi în evidenţele autorităţilor responsabile de asistenţă 

socială, un număr total de 86.263 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Acest număr este însă 

departe de a reflecta realitatea. 

Faptul că părinţii reprezintă un sprijin emoţional în aproape toate activităţile copiilor mici sau mari, 

este un lucru știut, de aceea lipsa lor este resimțită într-un mod acut de către aceștia. S-a dovedit că motivaţia 

exterioară provenită de la părinţi încă are un rol important în ceea ce priveşte mersul la şcoală, activitatea 

de învăţat, implicarea în anumite activităţi extra-şcolare etc. Comunicarea este o altă nevoie de bază 

resimţită de copii în lipsa părinţilor. 

Pentru adolescenţi şi tineri, părinţii reprezintă cel mai important sprijin  în situaţiile care presupun 

luarea unei decizii importante în viaţa lor și un sprijin emoţional în aproape toate activităţile,  şcolare sau 

extra-şcolare. Din calitatea de profesor în ciclul primar, gimnazial și liceal am putut observa că motivaţia 

exterioară provenită de la părinţi încă are un rol important în ceea ce priveşte mersul la şcoală, activitatea 

de învăţat, implicarea în diferite activităţi. 

Situația în care copiii rămân o perioadă de timp fără prezenţa unui părinte, bunic sau a unui alt adult 

care să le uşureze activitatea casnică, de întreţinere, care să îi supravegheze, protejeze şi care să îi susţină 

mai ales la nivel afectiv în acţiunile pe care ei le întreprind, s-a dovedit a avea efecte negative la nivel 

emoţional şi la nivel comportamental, mai exact sunt afectați ,,cei șapte ani de acasă”. 

La nivel emoţional, aceştia sunt lipsiţi de speranţă, de certitudinea unui viitor împlinit şi fericit, 

neavând susținerea în perioadele decisive pentru ei (de ex. examenul de admitere la liceu, bacalaureat, 

alegerea unei facultăţi). În majoritatea timpului, sunt retraşi şi cu tendinţe de izolare, lipsiţi de dorinţa de a 

comunica cu ceilalţi. 

La nivel comportamental, este frecvent abandonul şcolar (tendinţă întâlnită majoritar în rândul 

băieţilor).   Motivaţia pentru a merge la şcoală şi a învăţa este relativ scăzută, având efecte asupra frecvenţei 

şi rezultatelor şcolare. Această situaţie se întâlnește atât la cei mai mici, din ciclul primar şi gimnazial cât 

şi la cei mai mari. De asemenea, izolarea şi comunicarea slabă atât cu ceilalţi copii cât şi cu învăţătorii sau 

profesorii duce la o tendinţă de asociere cu grupuri deviante, uneori chiar infracţionale (întâlnită în principal 

în rândul băieţilor).  Apare și riscul crescut al   consumului de droguri. 

Dezvoltarea cognitiv-emoțională și comportamentală a copiilor depinde în foarte mare măsură de 

relaţia care se stabileşte între ei şi cei care îi au în îngrijire şi de relaţia care se stabileşte între ei şi părinţii 

plecaţi.  Mai ales relaţia cu părinţii plecaţi, este covârșitoare. În acest sens, se poate spune că părintele care 

pleacă are o responsabilitate şi mai mare în relaţia pe care o stabileşte cu propriul copil.  O relaţie apropiată, 

constantă, bazată pe încredere şi sinceritate îi ajută pe copii să accepte mai uşor lipsa lor, să fie în continuare 

implicaţi în viaţa socială. 

La nivel de şcoală nu există încă un sistem clar de abordare a copiilor cu părinţi plecaţi care manifestă 

o scădere a motivaţiei pentru şcoală. Numai în caz de abandon şcolar, instituţia de învăţământ anunţă fie 
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direcţia de protecţie a copilului, fie serviciile / departamentele de asistenţă socială din cadrul primăriilor. 

Aceste cazuri sunt apoi verificate şi se urmăreşte revenirea şi continuarea activităţii şcolare pentru elevii 

care au renunţat la şcoală.  

Unii  profesori acordă o parte din timpul lor ajutându-i  pe cei care au rezultate din ce în ce mai 

scăzute însă, aceasta nu este o practică întâlnită cu regularitate. 

Lipsa consilierului şcolar în cele mai multe dintre şcoli este o altă problemă ridicată în special de 

profesori şi de reprezentanţii direcţiilor şi departamentelor de asistenţă socială.  Existența unui consilier 

şcolar la 800 de elevi nu acoperă nevoile elevilor în dificultate. În percepţia cadrelor didactice acesta ar 

reuşi mult mai bine să comunice şi să ajungă să rezolve problema copiilor care se află în astfel de situaţii. 

Revenind la statisticile ANPDCA din luna decembrie 2019, acestea indicau că aproape 31% dintre 

copii erau complet lipsiţi de grija părintească: 15.858 aveau ambii părinţi plecaţi, iar 11.143 proveneau din 

familii în care părintele unic susţinător era plecat. Îngrijorător este şi numărul copiilor aflaţi singuri acasă 

care au ajuns în sistemul de protecţie specială: 3.500 (din care 707  în centre de plasament şi 668 în grija 

asistenţilor maternali). 

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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Importanța educației în familie 

 

Grădiniṭa P. N. Bumbuia - Gura Foii                                                                                           

Prof. ȋnv. preṣcolar Maria Marilena 

        

,,Niciodată  familia nu a fost mai solicitată ṣi rolul  său nu a fost niciodată atȃt de mare ca azi” – 

Boutin ṣi During, 1994. 

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.  

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. 

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. 

Ca moduri în care parinṭii se implică 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 informaţii 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 grădiniṭă şi în comunitate  

• A vă asigura de prezenţa la grădiniṭă, 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 la activităţile desfăṣurate la grădiniṭă  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.  

Implicarea părinṭilor ȋn educaṭia copiilor poate preveni sau elimina dificultăṭi inerente ȋn viaṭa ṣcolară. 

Ȋmpreună, părinṭii, copiii ṣi profesorii pot face din ṣcoală un loc plăcut, un mediu bazat pe ȋncredere, 

comunicare, respect ṣi flexibilitate. 
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Ȋn concluzie, ca să obţină rezultate mai bune , să se reducă diferenţele între nivelul de educaţie ṣi să 

se îmbunătăţească sănătatea şi bunăstarea copiilor, familia trebuie să se implice în educaţia copilului; 

şcoala, familia şi copiii trebuie să lucreaze împreună.     
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3.Nica  I.,  Ţopa  L.– Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I,E.D.P.,   Bucureşti,  1974; 

4. Stoian M. –  Abecedarul  părinţilor,  E.D.P.,  Bucureşti, 1972. 
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GREȘELILE PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

 

Prof. Marica Elena,                                                                                                                  

Școala Gimnazială Pietrari, județul Dâmbovița 

 

Nu există părinte care să nu fi făcut greșeli în educația copiilor săi. Până la urmă, nimeni nu s-a născut 

învățat și fiecare își crește copilul după propriile principii și reguli. Însă, câteodată părinții fac anumite 

greșeli în educația copiilor ori din cauza faptului că nu sunt destul de informat, ori din cauza lipsei de timp.  

 

Iată care sunt cele mai comune greșeli ale părinților în educația copiilor: 
 

1. Lipsa stabilirii unor limite 

Cea mai frecventă greșeală a părinților în educația părinților este lipsa impunerii unor limite care să 

stabilească ce le este permis sau nu copiilor. Psihologii consideră că stabilirea unor limite minime stă la 

baza dezvoltării sănătoase a unui copil. Chiar dacă se spune că un copil ar trebui să experimenteze încă de 

mic libertatea și ar trebui să i se dea ocazia să ia propriile decizii, oricât de mici ar fi, de o vârstă fragedă, 

este important să existe niște reguli care să stabilească ordinea în viața copilului și să îi asigure protecția 

necesară. 

Aceste reguli trebuie să fie clare pentru a fi înțelese ușor de copil și să fie respectate de întreaga 

familie. Copilul se educă cel mai bine prin puterea exemplului, el de multe ori imitând comportamentul 

părinților săi. De aceea, dacă în familie se impun anumite reguli, ele trebuie să fie respectate de fiecare 

membru. De asemenea, ele trebuie să fie aplicate în același mod de ambii părinți. Există momente în 

care mama stabilește ca cel mic să execute o anumită sarcină, iar tatăl nu este de acord. Văzând această 

situație, cel mic va profita de ea și se va da de partea celui care îl apără și care nu îl pune să respecte regulile. 

Se recomandă evitarea pe cât posibil a acestor situații pentru a nu bulversa copilul. 

 

2. Excesul de recompense și de pedepse 

Greșelile părinților în educația copiilor se leagă de cele mai multe ori de recompense și de pedepse. 

Majoritatea părinților care au job solicitant, care le fură aproape tot timpul liber, preferă să compenseze 

acest timp petrecut la locul de muncă cu tot felul de bunuri materiale pe care le oferă copiilor. Însă, 

majoritatea copiilor nu au nevoie de cele mai noi jucării sau gadgeturi, ci de multă atenție. Și cea mai mare 

greșeală pe care un părinte o poate face este să nu îi acorde timpul necesar copilului său. Un alt fel de 

recompensă des întâlnită este cea în care copilul este răsplătit pentru orice lucru bun făcut. Dacă vrei ca cel 

mic să știe că ești mândră de el, spune-i asta sau oferă-i o îmbrățișare, în niciun caz nu îi oferi o recompensă 

materială ori de câte ori face un gest frumos sau adoptă un comportament civilizat. 

Din categoria ”greșelile părinților în educația copiilor” fac parte și pedepsele. O practică des întâlnită 

la părinți este adoptarea unui comportament autoritar, în care orice mică năzbâtâie este pedepsită. Nu 

exagera cu pedepsele atunci când nu este cazul. Educarea unui copil într-un regim de frică și teroare nu este 

soluția cea mai bună. Înlocuiește pedepsele cu dialoguri deschise în care îi explici copilului clar ce a greșit, 

de ce nu este bine să facă lucru respectiv și obține de la el o promisiune că nu se va mai repeta. 

 

3. Alimentație necorespunzătoare 

Copiii nu ar trebui să fie învățați doar bunele maniere, ci ar trebui să învețe de ce este important să 

adopte un stil de viață sănătos, care va avea un efect benefic și asupra dezvoltării lor. Din ce în ce mai mulți 

părinți, din lipsă de timp sau din comoditate, duc copilul la fast-food pentru a servi masa sau îi oferă o 

tabletă pe care să se joace, pentru a-i ține ocupați cât mai mult timp. Și aceasta nu poate fi decât încă una 

din greșelile părinților în educația copiilor. Orice copil ar trebui să aibă o educație minimă în ceea ce 
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privește adoptarea unui stil de viață sănătos, cu o alimentație care să asigure nutrienții necesari organismului 

copilului și cu multă mișcare fizică. În acest fel, nu vei avea doar un copil care se dezvoltă frumos, ci și 

unul sănătos, care să nu se confrunte cu tot felul de probleme de sănătate. 

 

4. Supraprotejarea copilului 

Există o categorie de părinți care își tratează copilul ca și cum ar fi un bibelou, gata să se spargă la 

orice atingere. Mergem pe stradă și vedem cum mămicile șterg copiii pe mâini cu tot felul de geluri 

dezinfectante și apoi cu un șervețel umed, pentru a fi sigure că au eliminat toți microbii. Un copil trebuie 

să crească normal și liber, să experimenteze căzăturile, să se murdărească, să se cațere în copaci și alte 

activități care să îi permită să vadă toate laturile vieții. În acest fel, el se va dezvolta sănătos și va fi capabil 

ca peste ani să găsească soluții la propriile probleme, fără a apela la ”mami” sau la ”tati”. Una din greșelile 

părinților în educația copiilor este aceea de a le suprima libertate, de a le lua puterea de decizie, intimitatea 

și independența. Dă-i voie să greșească ca să tragă singur învățăturile și a doua oară să nu mai greșească. 

Această hiperprotectivitate are un efect negativ și asupra sănătății copiilor, nu doar a educației. Spre 

exemplu, vedem pe stradă de multe ori iarna copiii îmbrăcați prea gros, înfofoliți, să li se mai vadă doar 

ochii. Medicii spun că îmbrăcarea excesivă poate duce la încălzirea prea mare a copilului, la transpirație și 

în cele din urmă, la deshidratare. În concluzie, supraprotectivitatea dăunează educației copilului. 

 

5. Promovarea sedentarismului 

Spuneam mai devreme faptul că cei mici ar trebui să fie învățați despre importanța unui stil de viață 

sănătos. Din ce în ce mai mulți copii se confruntă cu sedentarismul și implicit, cu obezitatea. Mulți părinți 

consideră că își fac copiii fericiți în momentul în care le cumpără telefoane sau tablete. Timpul petrecut cu 

un telefon în mână ar putea fi înlocuit foarte ușor cu o lecție de dans, de sport sau de orice altă activitate 

care i s-ar potrivit copilului. Pe lângă faptul că aceste activități îi vor asigura mișcarea fizică necesară unei 

dezvoltări sănătoase, ele au rolul și de a responsabiliza copilul, de a-l învăța să fie punctual, să îi respecte 

pe cei din jur și să trateze totul cu seriozitate dacă vrea să exceleze într-un anumit domeniu. 

Prin urmare, una din greșelile părinților în educația copiilor este focalizarea energiei copilului în 

activități care nu îi aduc beneficii considerabile, nici în ceea ce privește sănătatea, nici în ceea ce privește 

educația copilului. 

 

6. Critici în exces 

Printre greșelile părinților în educația copiilor întâlnim de multe ori criticile excesive, care nu fac 

altceva decât să demoralizeze copilul și să îl facă să se simtă nefericit, umilit și frustrat. Din această 

categorie fac parte expresiile următoare: ”X de ce poate și tu nu?”, ”de ce ești atât de obraznic?”, etc. Dacă 

îți închipui că prin criticarea copilului tău îi vei oferi o educație exemplară, te înșeli. Tot ce faci este să îl 

descreditezi, să îl umilești într-o oarecare măsură și să îl transformi într-un copil antisocial, timid, care va 

prefera să stea în banca lui și să nu facă niciun lucru de frica că îl va face greșit și va fi criticat. Copilul se 

va transforma într-un adult extrem de retras, incapabil să ia propriile decizii, cu tendința de a se compara 

întotdeauna cu cei din jur și de a se vedea inferior. 

În concluzie, și părinții pot greși atunci când vine vorba de educația unui copil. Important e să știi 

unde ai greșit și să vezi cum poți îndrepta lucrurile. 
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN REUȘITA EDUCAȚIONALĂ A COPILULUI 

 

MARICA ELENA                                                                                                               

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI 

 

 

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) 

            

FAMILIA este nucleul de bază în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în formarea 

viitorului social și spiritual al copilului. 

Familia este una dintre realităţile sociale cele mai intime nouă. Este, poate, fenomenul social cel mai 

familiar. În toate societăţile oamenii întemeiază familii, de şi deseori aceste familii sunt diferite de tipul de 

familie cu care suntem obişnuiţi în prezent. 

George Peter Murdock (1949) definea familia drept grupul social ai cărui membri sunt legaţi prin 

raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează   sub raport economic şi au 

grijă de copii. 

Familia se distinge de alte forme de asociere umană prin următoarele caracteristici: 

- Este formată din persoane unite prin relaţii de căsătorie, sânge sau adopţie; 

- Membrii familiei, de regulă, locuiesc sub acelaşi acoperiş, alcătuind un singur menaj; 

- Este compusă din persoane ce interacţionează, comunică în cadrul rolului de soţ-soţie, mamă-tată; 

- Menţine şi perpetuează o cultură comună, derivată în principal din cultura societăţii date. 

  Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind acelea şi funcţii principale: 

transmiterea moştenirii biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi emoţionale pentru 

descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii tuturor membrilor ei. În orice societate 

familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o puternică sudură internă, menţinută atât prin 

acţiunea unor forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii. 

A concepe astăzi formarea generaţiilor tinere numai în instituţii specializate, fără a ţine seama şi de 

influenţele mediului familial şi ale celorlalte micromedii sociale, înseamnă a avea o perspectivă unilaterală. 

Reformele educaţiei concepute numai pe plan şcolar, fără să ţină seama de influenţele convergente ale 

tuturor factorilor educaţionali, pot conţine lacune cu urmări grave pentru progresul unei naţiuni. 

Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul exercită o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării 

sale, asupra formării întregii sale personalităţi. Această influenţă se exercită şi trebuie luată în consideraţie 

încă din prima copilărie. De aceea, familia a constituit o preocupare prioritară pentru marile organizaţii 

internaţionale (O.N.U., U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F.,U.I.O.F.). S-a iniţiat elaborarea noului Cod al familiei, 
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tocmai pentru a favoriza copilul prin asigurarea şi certificarea normativă a drepturilor şi îndatoririlor 

părinteşti.6 

Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni) constitue medii de 

viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului. Comportamentul lui nu poate fi înţeles decât 

totalizând ansamblul acestor influenţe. Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează 

dezvoltarea omului, punându- şi amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi 

rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de 

calitatea temeliei.  

Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim subliniază importanţa 

pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial.7  

Ȋn perioada şcolarizării randamentul la învăţătură va 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 con ştient de părinţi (petrecerea vacanţelor în medii naturale diferite, vizite 

la muzee, expoziţii, vizionarea unor spectacole, lecturi etc.). Posibilităţile de a avea în cadrul familiei o 

bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de 

asemenea, la dezvoltarea intelectuală a copilului. Chiar modul în care se dă sprijinul la învăţătură are o 

mare influenţă în dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia 

în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi crează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă; 

alţii au o atiudine rigidă, aspră, ceea ce il inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii. 

Profesorul - părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa 

familială şi de aceea pedagogia familiei nu poate prescrie reguli cu valabilitate generală. Aceasta nu 

înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiintifice, 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.  

De şi nu este calificat pentru activitatea de instruire, părintele are privilegiul de a lucra cu mai puţin 

copii în acelaşi timp şi poate contribui la educarea temeinică, în paralel cu ecucaţia din şcoală şi în simbioză 

cu aceasta.8 

Copiii crescuţi în familii organizate şi pline de afecţiune au mari şanse să-şi dezvolte un stil de viaţă 

caracterizat prin optimism. Copiii din familii sărace, defavorizaţi, care nu îşi permit strictul necesar, sunt 

privaţi de copilărie şi nu au perspective, sunt lipsiţi de dreptul de a copilări. Părinţii acestor copii sunt 

neputincioşi şi deseori devin iresponsabili. 

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.” După cum spune un proveb: „O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul 

copilului, precum și ploaia bună căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 

 

 

 
6 Eugenia Şincan, Gheorghe Alexandru, Şcoala şi familia, Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”, Craiova, 1993. 

 
7 Karl Mannheim, W. A. C. Stewart, Au Introduction to the Sociology of Education, Routledge, referinţe la modele elementare 

interpretate prin prisma semnificaţiei culturale, în principal, mai puţin educaţionale, 1965. 
7 Delia Muste, Stimularea motivaţiei învăţării la elevi prin intermediul unui program educaţonal specific, Presa Universitară 

Clujeană, 2012.  
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DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI 

 

Profesor MARICI ELISABETA                                                                                                  

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI 
 

 

Conceptul de “educaţie” a însoţit evoluţia omenirii. Îl găsim în diferite forme pe tot parcursul istoriei 

umane. S-au dat multe definiţii educaţiei,foarte diverse de altfel, dar nu s-a ajuns nici  până în momentul 

de faţă la un punct de vedere unitar  în ceea ce priveşte definiţia conceptului ca atare. Din punct de vedere 

etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare (“a alimenta”, “a îngriji”, “a 

creşte” – plante sau animale). Cu înţelesuri similare întâlnim la francezi în secolul XVI-lea, termenul  

education, din care va deriva şi cel românesc educaţie. 

Termenul mai poate fi dedus şi din francezul educo-educere, care înseamnă “a duce”, “a conduce”, 

“a scoate”. Se pare că ambele variante etimologice sunt corecte, iar ramificaţiile semantice concură la o 

decantare semiotică destul de precisă.  

“Noul Dicţionar Universal al Limbii Române” propune pentru educaţie următoarea definiţie:  

“1. Ansamblul de activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea trăsăturilor intelectuale, morale şi 

fizice ale oamenilor (tineri): educaţia poate să dezvolte puteriile minţii existente, nu poate pune însă ceea 

ce nu-i. (Mihai Eminescu); educaţie fizică,ansamblul activităţilor care urmăresc dezvoltarea fizică 

armonioasă, întărirea sănătăţii, destinderea prin sport etc.; 2. (proces de) influenţare sistematică (într-un 

cadru organizat) a formării însuşirilor intelectuale, morale şi fizice: nu se simţea capabil să vegheze asupra 

educaţiei unui copil. (Ion Gheţie); 3. (nivel înalt de) dezvoltare intelectuală, morală sau fizică: oamenica 

Gavrilcea nu trebuiesc priviţi din punct de vedere al educaţiei, ci al funcţiei pe care o îndeplinesc. (George 

Călinescu); om fără educaţie; 4. Dezvoltare metodică a unei facultăţi sau a unui organ; exerciţiu (şi: 

(învăţământ) educaţiune).”9   

“Dicţionarul de Psihologie (Larousse)” consideră educaţia ca fiind: “arta de a dezvolta calităţile 

morale, intelectuale, artistice şi fizice pe care copilul le posedă în stare potenţială.Educaţia nu vizează 

modificarea naturii celui de care se ocupă, ci să-l ajute să se dezvolte armonios în mediul lui. Ea necesită 

cunoaşterea trebuinţelor sale, a legilor creşterii sale fizice şi mentale, depinzând de ideea pe care şi-o face 

despre om: în Sparta, oraş militar al Greciei Antice, copiii erau supuşi unei discipline de fier.  

În pofida recomandărilor marilor pedagogi (Montaigne, Komensky), educaţia autoritară a persistat 

până la începutul secolului XX şi numai ca urmare a influenţei lucrărilor unor psihologi contemporani 

(Binet, Claparède, Dewey, Wallon) s-a răspândit o formă de educaţie mai adaptată la realitate. Aceasta 

începe de la naşterea copilului, ba chiar înainte, prin educarea părinţilor. Acestei sarcini necesare i se 

consacră “şcolile părinţilor”, fondate (1928) şi animate de umanişti şi psihopedagogi (A. Isambert, A. 

Berge...), ale căror cercuri de studii şi conferinţe sunt frecventate cu asiduitate.”10     

“Dicţionarul de Pedagogie”, ediţia 1979, defineşte educaţia ca fiind: un ansamblu de acţiuni 

desfăşurate în mod deliberat într-o societate, în vederea transmiterii şi formării, la noile generaţii, a 

experienţei de muncă şi de viaţă, a cunoştinţelor, deprinderilor,comportamentelor şi valorilor acumulate de 

oameni până în acel moment.”11   

Tratatul de Pedaogie al lui Ioan Nicola formulează următoarea definiţie: “ educaţia este o activitate 

socială complexă care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni exercitate în mod conştient,sistematic 

 
9 Noul Dicţionar Universal al Limbii Române , Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2007, pag. 418. 
10 Norbert Sillamy,  Dicţionar de Psihologie , Editura Univers Enciclopedic,  Bucureşti, 1996,  pag. 111. 
11 Ioan Jinga, Elena Istrate,  Manual de Pedagogie , Editura All Education,  Bucureşti, 2006,  pag.14.  
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şi organizat, în fiecare moment un subiect-individual sau colectiv – acţionând asupra unui obiect – 

individual sau colectiv – în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă şi creatoare, 

corespunzător condiţiilor istorico-sociale prezente şi de perspectivă.”12    

J. A. Comenius, părintele pedagogiei moderne, spune următoarele: “a educa tinerimea cu îngrijire 

înseamnă a lua dispoziţiuni ca sufletele ei să fie ferite de ispitele lumii şi ca sămânţa virtuţii pusă în ele să 

ajungă la o dezvoltare înfloritoare, prin neîncetate sfaturi şi prin exemple.”13    

Pedagogul francez A. Férriere spune următoarele: “a educa înseamnă a porni de la ceea ce este,cu 

scopul de a conduce spre ceea ce e mai bine.”14     

Referindu-se la om, Immanuel Kant spune: “omul nu poate deveni om decât prin educaţie.”15  Tot el 

defineşte educaţia ca fiind: “activitatea de disciplinare,cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil.”16    

Herbart defineşte educaţia astfel: “acţiunea de formare a individului pentru el însuşi,dezvoltându-i-se 

o multitudine de interese.”17       

La E. Durkheim găsim următoarea definiţie: “educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra 

celor tinere, cu scopul de a le forma, acestora din urmă,anumite stări fizice,intelectuale şi mentale necesare 

vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate.”18     

 În cazul lui Dewey, educaţia este văzută ca o sumă de experienţe: “educaţia este acea reconstrucţie 

sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea 

de a dirija evoluţia celei care urmează.”19 

Spranger priveşte educaţia ca pe o acţiune sufletească altruistă: “educaţia e o voinţă de iubire 

generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de 

a realiza valori.”20        

Educaţia este privită ca “o integrare” de pedagogul german Hubert: “educaţia este o 

integrare:integrarea forţelor vieţii în funcţionarea armonioasă a corpului, integrarea aptitudinilor sociale în 

vederea adaptării la grupuri,pentru dezvoltarea completă a personalităţii individuale.”21  

 Marele istoric român Nicolae Iorga ne spune că: “ educaţia de cele mai multe ori e numai pojghiţa 

supt care se desfăşoară în linişte,pe încetul,firea cea adevărată.”22   

Pedagogul roman Ştefan Bârsănescu priveşte educaţia ca o acţiune tridimensională: “educaţia este 

activitatea conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune:de îngrijire,de îndrumare şi de cultivare 

în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea.”23  

 Sfântul Ioan Gură de Aur vede în educaţie o acţiune care îl pregăteşte pe om pentru veşnicie: “ a 

educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l creşte pe copil 

moral şi în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa,a forma un atlet pentru Hristos; pe 

scurt ate îngriji de mântuirea  sufletului lui.  

Educaţia este asemeni unei arte:artă mai mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele 

aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.”24 

 
12Ibidem, pag.14. 
13Mihai Stanciu, Introducere în Pedagogie, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2003,  pag.17. 
14Ibidem, pag.17. 
15Ibidem, pag.17. 
16 Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pag. 39. 
17Ibidem, pag. 39. 
18Ibidem, pag. 39. 
19Ibidem, pag. 40. 
20Ibidem, pag. 40. 
21Ibidem, pag. 40. 
22 Mihai Stanciu, op.cit., pag. 17. 
23 C. Cucoş, op.cit., pag. 40. 
24Ibidem, pag. 39. 
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Importanța educației în familie 

 

Marin Anca-Andreea, prof. înv preşc.,                                                                                        

Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc Grădiniţa P. P. Giroc 

 

 

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat şi joacă un rol foarte important în vieţile noastre. Familia 

este unicul grup social caracterizat de determinările naturale şi biologice, singurul în care legăturile de 

dragoste şi consanguinitate capătă o importanţă primordială. J.S. Bruner considera că, admiţând ca toţi 

oamenii sunt în esenţa lor umani, această umanitate este data de tipul de copilărie pe care l-au trăit. A. Berge 

considera familia un fel de cooperativă de sentimente, care îndulceşte pentru fiecare membru, loviturile 

vieţii, dispersând efectele asupra tuturor.  

Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Este una 

din cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituţie stabilă, cu rosturi fundamentale pentru indivizi 

şi pentru familie(M. Voinea, 1996). Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă 

şi se formează pentruviaţa îl oferăFamilia are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin 

stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului.  

Apariţia unei persoane micuţe în orice familie, care la început este complet dependentă de adulţi şi iţi 

inspiră tandreţe aduce cu ea un enorm sens al responsabilităţii, privind modul în care să o îngrijeşti şi s-o 

educi. 

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 alcopilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei;Comunicarea 

intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea personalităţiilui. Copiii îşi 

observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi.  

Ei sunt primele modele pentru modul încare să acţioneze ulterior ca părinţi. Rezultatele unor cercetări 

făcute au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie de 70,63%de familie. Grădiniţei 

îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia – acest rol derivă din faptul că este unserviciu specializat, 

cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

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.  

Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o 

ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu vârstecuprinse între 3-6/7 ani. Grădiniţa nu poate 

face minuni, iar educaţia dată în aceasta instituţie nu va avea rezultate, dacă familia nu colaborează, nu 

comunică, nu continuă munca depusă de educatoare. 

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.  
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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. 
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Importanța familiei în dezvoltarea copiilor 

 

 

 

prof. Marin Aura-Florina 

Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu, Rm. Sărat 

 
 

Motto: "Suprema pedagogie este casa părintească"- Feodor Dostoievski 

 

Familia este pilonul pe care se bazează dezvoltarea individului.  Familia are un mare impact asupra 

creșterii copiilor, în dezvoltarea lor emoțională și socială. Familia modelează modul lor de gândire, modul 

în care iau decizii, modul în care se comportă și chiar perspectiva lor asupra vieții. 

 

Mediul în care crește un copil îl definește ca o persoană. Prin urmare, importanța familiei în 

dezvoltarea sa este esențială. Familia este primul mediu în care ființele umane interacționează cu alte 

persoane, unde învață valori, principii, norme și noțiuni despre viață.  

 

Este, de asemenea, mediul social în care copiii câștigă siguranță, respect și dragoste. Familia 

contribuie la construirea identității și personalității copilului. 

 

Când ne gândim la cei șapte ani de acasă știm că ei reprezintă un fundament al educației deși adesea 

sunt  confundați doar cu câteva simple bune maniere. Un copil se naște și se dezvoltă  în sânul unei familii, 

unde învață cele mai importante principii de viață. 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 în relațiile de zi cu zi,copilul va prelua automat acest 

model. Din familie pornesc  toate lucrurile bune, dar şi cele mai puțin bune. Ajuns în societate, copilul este 

oglinda familiei din care provine, oglida celor însușite în cei șapte ani de acasă. 

 

În familie copilul învață ce sunt responsabilitatea și consecventa. Un copil trebuie învățat de mic să-

și asume responsabilitatea pentru faptele sale, să discearnă între bine și rău, să înțeleagă cum anumite fapte 

ale sale pot avea un impact neplăcut asupra celorlalți.  

 

Capacitatea de a comunica este de asemenea o trăsătură importantă a viitorului adult. Cuvintele 

transmit informații, emoții. Copilul trebuie să învețe și valorile toleranței și ale acceptării pentru a putea 

avea relații profunde cu cei din jurul său.  

 

Tot în familie copilului i se predă și lecția gândirii raționale,  căci un copil care va învăța să gândească 

singur, să perceapă în mod rațional realitatea înconjurătoare își va forma un sistem de valori autentic și 

adaptat cerințelor vieții. 
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MIJLOACE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 

CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE LA GRĂDINIȚĂ 

 

 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Marin Carmen 

Grădinița cu program normal Bucșani, jud. Dâmbovița 
 

 

 

 

 

Ziua de 8 Martie este o bună ocazie de a sărbători de către cei mici pe cea mai dragă ființă din lume, 

pe mama. Această zi poate fi considerată și un bun prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din an, 

cea a reînvierii naturii. În această perioadă, copiii sunt încurajați să ia contact direct cu natura, să observe  

schimbările ce au loc și să comunice observațiile făcute cu ceilalți copii și doamna educatoare.  

 

Activitățile curriculare și cele extracurriculare pot fi îmbinate cu succes în această perioadă a anului.  

Este un bun prilej și o frumoasă ocazie în care copii, dascăli și părinți se întâlnesc să sărbătorească un 

eveniment deosebit într-o atmosferă plină de voie bună și de energie pozitivă, atmosfera care trezește 

amintiri şi nostalgii celor mari, care nu au uitat cum este să fii copil. 

 

Îmbinarea acestor activități are numeroase valenţe formative, deoarece acestea contribuie la 

manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. De altfel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi 

manifestă imaginaţia şi creativitatea prin realizarea unor expoziții cu picturi, felicitări, recitări și 

interpretarea unor roluri dedicate acestei zile, cadrele didactice au posibilitatea de a-și pune în scena 

tematică aleasă și de a-și afirma creativitatea.   

 

Manifestarea creativității copilului preșcolar este infinit ca variante. De altfel, în stimularea 

creativității copilului pot fi folosite o gamă largă de activități  dintre care reamintim doar câteva: jocul de 

rol,  crearea de povești, activitățile practice, activitățile plastice și cele muzicale, dânsul, concursurile, 

expozițiile și excursiile. 

 

Toate aceste activități  desfăşurate au un rol deosebit și contribuie la formarea de personalități sigure 

pe ele,  capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural, capabile să facă față 

provocărilor și schimbărilor din societate.  

Totodată, prin intermediul activităților extracurriculare, acești copii  reușesc să se afirme în mod 

original și dovedesc că sunt foarte creativi, plini de imaginație și talent. 
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Educatia in familie-caracteristici, dificultati, solutii 

 

 

Profesor Marin Corina Mihaela 

Scoala Gimnaziala nr. 1, sat Padureni 

Comuna Padureni, judetul Vaslui 

 
 

Pestalozzi spunea ca ,,ceasul nasterii copilului este ceasul inceputul educatiei sale. Familia este prima 

scoala a copilului, dar si pe parcursul perioadei cat face parte din familie, este membru al familiei, dar 

uneori si dupa ce o paraseste prin sfaturi, indemnuri, indrumari.” 

Etimologia cuvantului educatie in limba latina inseamna ,,hranire”, ,,crestere”, ,,formare”.Sensurile 

primare ale cuvantului ,,educatie” au fost cu timpul innobilate, educatia insemnand astazi hranire, crestere, 

formare spirituala unde o buna parte din aceste scopuri revin familiei dar si scolii. 

Astfel se naste intrebarea ,,Este familia pregatita si apta pentru a-si indeplini atributiile?” Raspunsul 

celor mai multi specialisti  nu poate fi decat partial afirmativ. Chiar daca multi parinti au aptitudini si 

trasaturi temperamentale caracteriale necesare muncii educative, nu acelasi lucru se poate spune cu privire 

la cunostintele, priceperile si deprinderile care presupun o asemenea activitate. Si totusi parintii pot sa-si 

desfasoare in familie activitatea de educatori! 

Mass-media poate face emisiuni, articole prin care sa ajute parintii in activitatea de educatie. ,,Vechii 

profesori” (bunici,matusi, prieteni) trebuie tot mai mult inlocuiti cu ,,noii profesori”, adica sursele stiintifice 

care ofera strategii si metode didactice formulate in urma unor serioase si riguroase cercetari.Aceste surse 

ne vor ajuta ca parintii sa se debaraseze cat mai mult de diferite structuri de gandire distorsionate, privitoare 

la exercitarea rolului de parinte. 

Rudolf Dreikurs in ,,Strategia democratica a educarii copilului” subliniaza ca familia este vazuta ca 

fiind pentru copil drept modelul interactiunii sociale. Pe masura ce copiii cresc, se dezvolta o anumita logica 

ce justifica actiunile constituind ,,planul vietii”. Dreikurs considera ca exista patru scopuri ale 

comportamentului gresit: 

• Obtinerea atentiei(de exemplu, prin plans) 

• Puterea sociala(prin care copilul influenteaza pe ceilalti sa faca ceea ce-si doreste el, refuzand 

cooperarea cu altii) 

• Razbunarea(copilul isi creaza propria nisa in cadrul grupului facandu-i pe altii sa-l urasca) 

• Afisarea inadecventei in care esecul privind toate eforturile este folosit de copil pentru a scapa 

de interactiunea cu altii 

Parintii pot avea urmatoarele reactii: 

✓ Ignorarea comportamentului gresit(cand este posibil) si aprecierea comportamentului pozitiv 

✓ Retragerea din conflict apeland la ajutorul copilului obtinand cooperarea 

✓ Evitarea sentimentului de RANIRE! (construirea relatiei de incredere, a convingerii ca este iubit) 

✓ Oprirea oricarei critici si concentrarea pe ce este pozitiv 

Ordinea nasterii si pozitia intre frati actioneaza puternic asupra ,,planului vietii”. Fratii mai mari isi 

pun amprenta pe dezvoltarea experientei copilului. Daca acestia sunt de varsta scolara, copilul afla o 

multime de lucruri despre scoala, cadru didactic, sarcinile scolare. Fratii mai mici (cu riscul aparitiei unor 

sentimente de frustrare) dezvolta sentimentul responsabilitatii, comportamentul plin de grija fata de cei 

nascuti dupa ei. 

Competitia pentru obtinerea atentiei parintilor, aliantele ce apar intre frati si diferitele atitudini ale 

parintilor in raport cu comportamentul copiilor, influenteaza diferentierile in ceea ce priveste planurile vietii 

si personalitatea copiilor in cadrul aceleiasi familii. 

H. Ginott in lucrarea sa ,,Intre parinti si copil” prezinta una dintre primele strategii orientate in directia 

imbunatatirii comunicarii intre parinti si copil. Acesta insista asupra evitarii conflictelor si cere parintilor 
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sa-si asculte copiii pentru a obtine in intregime atentia lor. Parintele trebuie sa gaseasca calea prin care sa 

caute ,,intelesurile ascunse” in cadrul comunicarii copiilor, sa fie un bun sfatuitor. 

Punctele majore ale strategiei lui Ginott sunt urmatoarele: 

✓ Comunicarile cu copiii sunt bazate pe respect si indemanare. Parintii sunt sfatuiti sa nu critice 

copilul, ci mai degraba sa caute ratiunile care motiveaza copiii sa se comporte gresit, sa fie suparati, 

etc.Adultul trebuie sa ajute copilul sa-si exprime emotiile si sa-l invete sa reactioneze in viitor la situatii 

similare. 

✓ Lauda si intarirea pozitiva nu trebuie sa fie super utilizate de catre parinti. Acestea trebuie 

utilizate  cu masura si sa aprecieze adevaratul efort al copilului. 

✓ Abordarea conflictelor sau stresului ce apar in interactiunile cu copiii 

✓ Comunicarea devine mai eficienta atunci cand diferentele fizice sunt minimizate intre parinti si 

copii(copilul este asezat la acelasi nivel vizual ) 

✓ Disciplina si responsabilitatea sunt invatate de catre copii intre anumite limite rationale pe care 

ei pot sa le inteleaga 

✓ Pedeapsa fizica este cea mai putin eficace si mai daunatoare pentru copil. 

Parintele trebuie sa fie un sfatuitor pentru copil, si strategia lui trebuie sa fie bazata pe metode de 

consiliere dezvoltate de specialisti.Comunicarea trebuie dirijata de catre parinti incat sa-l ajute pe copil sa 

exprime sentimentele sale privind problema care l-a necajit.Se va evita tendinta parintelui de a tine 

,,predici”, de a admonesta sau de a moraliza copilul.Copilul trebuie sa stie ca prin ghidarea parintelui va 

gasi o rezolvare oricarei probleme. 

Mediul familial influenteaza in mare masura pozitiv sau negativ dezvoltarea fizica si intelectuala a 

copilului in functie de caracteristicile sale.De regula familia se plaseaza undeva, intre pozitiv si negativ, 

influentele putand fi de un fel sau altul.Copilul este deosebit de receptiv si vine cu acest ,,bagaj” si in scoala. 
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Atasamentul copilului fata de familie este indiscutabil. Daca mediul familial nu este suficient de 

,,rafinat” in a forma copilului deprinderi corecte, atunci aceasta sarcina ii revine cadrului didactic care 

trebuie sa tina legatura cu familia. Cadrul didactic alaturi de familie pune bazele caracterului copilului, cand 

incepe sa se defineasca profilul sau moral, cand i se formeaza atitudinea fata de oameni, fata de lumea 

inconjuratoare.Din nefericire, de multe ori cauzele unei atitudini gresite a copilului, se regasesc in 

comportamentul incorect al familiei din decursul timpului. 

Pedagogul John Lock convins de puterea exemplului in familie, de ambianta si climatul acesteia si 

de inclinatia catre imitatie a copilului, se adresa parintilor:” Nu trebuie sa faceti in fata copilului nimic din 

ceea ce nu vreti sa imite.Daca va scapa vreo vorba sau savarsiti vreo fapta pe care i-ati prezentat-o drept o 

greseala cand ati comis-o, el cu siguranta se va apara invocand exemplul dat de dumneavoastra si se va 

pune asemenea masura la adapostul acestui exemplu, incat cu greu va veti putea atinge de el pentru a-i 

indrepta cum trebuie greseala.” 

O deosebita importanta in ,,calmarea” parintilor o are propaganda pedagogica sub mai multe forme: 

➢ Sedinte cu parintii 

➢ Propaganda vizuala 

➢ Vizitarea scolii/clasei de catre parinti 

➢ Lectorate cu parintii 

➢ Activitati impreuna cu parintii 

➢ Vizite  in familie 

➢ Lectii deschise 

➢ Excursii cu parintii 

Exista mai multe feluri de parinti: 

➢ Dupa interesul manifestat fata de scoala: 

-parinti interesati intrinsec 

-parinti partial interesati(motivati extrinsec)-de obicei material 

-parinti dezinteresati 

➢ Dupa modul cum colaboreaza cu scoala: 

-parinti cooperanti 

-parinti partial cooperanti din indemnul altora 

-parinti necooperanti 

➢ Dupa atitudinile fata de copil: 

-parinti care supraapreciaza potentialul copilului(forteaza copilul ,obosindu-l) 

-parinti care subapreciaza potentialul copilului si au o atitudine indiferenta care favorizeaza delasarea 

copilului 

-parinti care apreciaza potentialul copilului si ajuta la stimularea, valorificarea si imbogatirea acestuia 

Un parinte al carui copil, desi la inceput este cooperant, in momentul in care vede rezultate slabe, nu 

mai colaboreaza cu scoala.Cu tact pedagogic cadrul didactic trebuie sa-l faca pe parinte sa inteleagaca 

singura iesire din aceasta situatie este colaborarea cu scoala.Este recomadata discutia individuala cu acestia 

iar printre  sfaturile pe care le putem da parintilor sunt: 

➢ Invata sa-ti asculti copilul! 

➢ Fii rabdator! 
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➢ Fii maleabil! 

➢ Nu tipa, nu te enerva, nu jigni! 

➢ Exprima-te clar si hotarat! 

➢ Fa-ti timp pentru copilul tau! 

➢ Vorbeste cu copilul tau cat mai mult! 

➢ Ofara-i siguranta! 

➢ Stimuleaza-l si lauda-i fiecare efort! 

➢ Faceti din fiecare succes o sarbatoare! 

➢ Petreceti timp cu fiecare copil din familie si cu toti ceilalti in grup! 

➢ Invata-l sa gandeasca pozitiv! 

➢ Lasati-l sa-si aleaga singur hainele! 

➢ Uitati de ziua de ieri.Incepeti fiecare zi cu bucurie! 

➢ Copiii au nevoie de reconfirmarea iubirii parintesti! 

Tonalitatea in care se poarta discutiile, continutul acestora, gesturile cotidiene, chiar si cele mai 

simple( salutul, formulele de adresare) respectarea de catre adulti a unui program zilnic, toate aceste 

alcatuiesc ambianta familiala in care copilul este educat. 

Intotdeauna ambianta, climatul de familie, prin elementele sale concrete, influenteaza in raport cu 

natura sa, personalitatea copilului. 
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Copilul are dreptul sa traiasca in familie si sa fie inconjurat de dragoste si intelegere, el are dreptul la 

educatie, la cultura, la cunoasterea tuturor valorilor umane si a valorilor spirituale. Educatia este cea care 

indeplineste fiinta umana. 

,,Omul nu poate deveni om decat prin educatie” spunea Imanuel Kant, educatie pe care copilul o 

primeste in familie, gradinita, scoala si comunitate.Schimbari ale potentialului educativ al familiei s-au 

produs continuu in functie de schimbarile economice, culturale, politice si sociale. Aceste schimbari se 

constata, in special, la copiii care incep un ciclu de educatie institutionalizata. Un timp educatia si pregatirea 

copiilor pentru viata a revenit doar scolii dar aceasta tendinat si-a dovedit ineficienta. Oricat de eficienti ar 

fi educatorii, gradinita nu poate realiza obiectivele educationale stabilite.Capacitatea de adaptare a copilului 

la gradinita, depinde foarte mult de educatia primita in familie. Copilul dobandeste in familie, in etapa 

premergatoare prescolaritatii, comportamente senzorio-motorii, mentale , intelectuale, sociale. 

Exista diferente apreciabile intre copiii proveniti din familii normale si cei crescuti in crese, camine 

sau cei adoptati. Am mentionat acestea pentru a sublinia rolul pe care familia il are in a-i cultiva copilului 

fortele adaptative.  

La varstele mici familia are un rol important, actul educational revenindu-i in totalitate. Climatul 

familial se refera la un ansamblu de stari psihice, modele de relationare interpersonala, atitudini si un anumit 

nivel de satisfactie ce caracterizeaza grupul familial. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ.Climatul 

pozitiv, echilibrat constituie o premisa importanta a maturizarii intelectuale si afective a copilului.Climatul 

negativ este caracterizat prin dezechilibre emotionale, tensiune, violenta, conflicte intre membrii familiei. 

Climatul familial poate facilita sau diminua influentele educationale exercitate de catre educatoare si 

transformarea acestora in achizitii psiho-comportamentale la nivelul personalitatii copiilor.Familia trebuie 

sa fie pentru membrii ei un suport emotional si financiar, sa le asigure securitatea membrilor si sa ii 

incurajeze in situatii limita. 

Nivelul de educatie al parintilor isi pune amprenta asupra relatiilor cu copiii. In familiile cu un nivel 

de cultura ridicat exista o atitudine mai liberala privind independenta si initiativa copilului, controlul 

activitatilor acestora, respectul pentru drepturile fiecarui membru.In familie copilul trebuie sa traiasca intr-

o stima reciproca, sa interactioneze cu ceilalti membri din casa si familia extins. Cand intr-o familie apare 

copilul, duplexul mama-tata este perturbat.Orice stres la care este supus eventual tatal se rasfrange asupra 

interactiunilor lui cu mama copilului. Intr-o familie echilibrata, comunicarea joaca un rol foarte important. 

In unele familii monologul este preponderent,ceea ce nu presupune raspunsuri si nici adaptare la reactiile 

celui cu care se vorbeste. In familiile dezorganizate este afectata comunicarea si se manifesta foarte multe 

conflicte care se rasfrang asupra copilului. 

Familia poate influenta copilul pe multiple cai, iar rezultatele disfunctiei familiale se situeaza undeva 

intre cei doi poli:hiperprotectie sau neglijare. Tensiunile si conflictele dintre parinti si copii pot avea o 

intensitate diferita si o durata variabila, distingandu-se forme simple cum ar fi cearta, neintelegerea, 

contrazicerea, refuzul asumarii unei obligatii conjugale sau forme complexe precum agresivitate fizica, 

violenta verbale, alungarea unui partener de la domiciliu. 

In conditiile in care parintii vor avantaja un copil in defavoarea altuia, nerespectand raportul dintre 

merit si recompense, pot aparea situatii de rivalitate, gelozie fraterna.Copilul dezavantajat va utiliza 

mecanisme de aparare cum ar fi izolarea sau minciuna. 
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In ultimii ani copilul se trezeste la viata cu televizorul in fata, telefonul sau tableta in mana iar parintii 

lasa educatia pe seama acestora motivand ca doar asculta cantecele, povesti sau desene animate. Nimic nu 

poate egala o poveste, un cantec invatat cu mama sau tata! 

Parintii trebuie sa cunoasca, sa devina constienti de influentele pe care o exercita prezenta lor in viata 

copilului, sa fie convinsi ca educatia ce trebuie data astazi e diferita de cea pe care au primit-o ei, deoarece 

societatea actuala e diferita de cele precedente si ca societatea viitoare va fi diferita iar copilul trebuie 

pregatit corespunzator. 
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Cei șapte ani de acasă 

 

G. P. P. „Magic Years”, Educatoare Marin Ionela 
 

 

Motto: 

 “Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 

sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire! Educă-mă, te rog, ca să 

pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din  Child’s Appeal 

Familia a fost constituită încă din cele mai vechi timpuri, urmărind asigurarea continuităţii şi afirmării 

depline a fiinţei umane. Pe parcurs, însă contextul familial cu tot ceea ce implică el, şi anume, membrii 

acesteia, rolul lor familial, relaţia dintre ei, atitudinea şi interesul manifestat pentru o atmosferă cât mai 

confortabilă, s-a schimbat, adaptându-se la societatea din care aparţine. Deşi aparent independentă, 

organizarea şi evoluţia sa sunt determinate de organizarea şi evoluţia societăţii. Transformările ce se produc 

în viaţa socială determină modificări structurale şi funcţionaleîn viaţa de familie.  

Familia se subordonează intereselor individuale şi scopurilor sociale, dar cu toate acestea rămâne o 

entitate de-sine-stătătoare. Ea este universală, şi există, permiţând omului să îşi contureze şi să îşi dezvolte 

propria sa natură, astfel încât umanitatea să tindă către perfecţiune, către ideal. 

Familia reprezintă o unitate socială, urmărind să asigure satisfacerea unei game foarte complexe de 

trebuinţe şi aspiraţii ale membrilor săi.  

Familia joacă un rol esenţial în promovarea valorilor spirituale. În perspectiva cea mai largă, familia 

constituie un factor de adaptare, un instrument de reglare şi echilibrare a relaţiilor cu mediul fizic şi social.  

Formarea personalităţii este un proces care se continuă pe tot parcursul vieţii, dar bazele sale se pun 

înainte ca şcoala sau alte instituţii educative să se implice în acest sens. Când copilul începe să meargă la 

şcoală, el a învăţat deja din cadrul familiei, interrelaţionând cu ceilalţi membri, cum să reacţioneze la unele 

cerinţe sau situaţii impuse de societate, cum să se controleze sau cum să nu-şi lase frâu liber dorinţelor.  

Prima formă de socializare a copilului, şi cea mai simplă, de altfel, constă, aşadar, în totalitatea 

normelor de conduită pe care societatea le transmite noilor generaţii prin intermediul familiei. În procesul 

de educaţie, rolul modelelor este foarte important.  

Baza formării personalităţii nu se realizează prin cărţi, şcoală sau prin autoritatea tatălui faţă de copil, 

ci se consolidează în urma construirii relaţiilor din copilărie între membrii familiei şi impactul acestora 

asupra comportamentului copilului, în urma modului în care ceilalţi membri ai familiei îşi exprimă 

sentimentele, preocupările, preferinţele.  

Punerea bazelor personalităţii în cadrul familiei este determinată de necesitatea copilului de a se ataşa 

afectiv de persoana adultă. Adultul de care este ataşat emoţional, devine pentru el un model, pe care îl imită. 

Aceste roluri sunt structurate diferit de la individ la individ. 

 Personalitatea se creează diferit, datorită faptului că fiecare experimentează anumite lucruri în primii 

ani de viaţă, lucruri unice, personalizate, care se imprimă şi se mulează propriei personalităţi.  

Trăsăturile caracteristice persoanelor dintr-o anumită comunitate socială, dintr-o anumită ţară, îşi au 

originea în familie, explicând diferenţele culturale ale personalităţii, privind de la nivelul naţiunilor. Într-o 

familie apar situaţii a căror număr, complexitate şi varietate, comportamente specifice, pe care aceste 
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situaţii le solicită, precum şi varietatea de aspecte pe care le îmbracă relaţiile dintre membrii ei sunt 

imposibil de definit.  

Nici un alt mediu nu oferă o asemenea diversitate de relaţii într-o unitate socială atât de restrânsă: „ 

familia formează un eşantion foarte reprezentativ al societăţii, ale cărei influenţe copilul le resimte chiar 

din prima zi de viaţă” (Dimitriu Cornelia, 1973, p.31).  

Asemeni societăţii, familia reuneşte mai multe generaţii, ceea ce poate duce la o confruntare de opinii, 

de mentalităţi, de principii, de interese, dar, în acelaşi timp, în cercul familial se resimte o solidaritate 

profundă, care uneşte toţi membrii ei pe un fond complex de simpatie şi armonie.  

Copilul are capacitatea de a capta şi fixa imagini şi impresii, de a trăi situaţii reale cu o intensitate ce 

o depăşeşte cu mult pe cea a adultului. În cazul copilului, această receptivitate intensă se datorează faptului 

că, este la vârsta la care el achiziţionează informaţii despre realitatea care-l înconjoară, iar conştiinţa sa este 

departe de a fi saturată.  

Receptivitatea infantilă se reflectă prin profunzimea şi prin durabilitatea impresiilor pe care copilul 

le absoarbe din ambianţa directă.  

Personalitatea este în cea mai mare parte un mod de a reacţiona la stimulii externi: „ oamenii poartă 

întreaga viaţă, imprimată în straturile profunde ale personalităţii, schema socio-afectivă pe care au absorbit-

o în momentul contactului conştient cu lumea” (Pavelcu V., 1970, p.89).  

Cheia modului de a vedea, de a simţi, de a interrelaţiona cu ceilalţi membri ai societăţii este 

determinată de particularităţile mediului originar şi de particularităţile convieţuirii cu cei care au format 

familia. Acolo este locul unde copiii au construit prototipuri pentru toate relaţiile fundamentale, cum ar fi 

relaţia de supraordonare sau subordonare, de complementaritate, de reciprocitate, acolo se descoperă 

comportamentele sociale elementare, cum ar fi apărarea drepturilor proprii, cât şi respectarea drepturilor 

altora.  

Familia nu oferă numai premisele socializării. Ea oferă copilului şi posibilităţi de a se defini şi preciza 

pe sine, folosindu-se de jocul comparaţiilor, al imitaţiilor, al rivalităţilor, de a-şi însuşi modele la care 

individualitatea sa în formare se poate referi în mod constant, având posibilitatea de Parteneria-şi descoperi 

propria poziţie în universul social.  

Grupul familial joacă, deci, acelaşi rol şi în cucerirea coerenţei personale. Jocul continuu de acţiuni 

şi reacţiuni care are loc în mediul familial contribuie şi la socializarea şi la individualizarea copilului, la 

constituirea principalelor resorturi care determină specificul dinamic al personalităţii.  

Deşi scoala aduce un important aport informaţional copilului şi are un rol esenţial în educaţia acestuia, 

pilonul principal în formarea lui rămâne familia. Ideal ar fi să existe o continuitate între şcoală şi familie, 

astfel încât cele două să ofere copilului un mediu echilibrat în care să se dezvolte. 

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.  

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, 

stimularea intelectuală a copilului, conversații între părinți și copii, contactul cu școala în scopul împărțirii 

informației, participare la evenimente școlare, participare la munca Parteneri: Universitatea „Aurel Vlaicu” 

Arad Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione 61 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.  
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Oportunitatea cea mai promițătoare pentru rezultatele elevilor apare atunci când familiile, școlile și 

organizațiile comunitare lucrează împreună.  

În concluzie, rolul primordial îi revine familiei, care este leagănul social al copilului și sprijinul 

acestuia pe tot parcursul vieții. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ - EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

Profesor învățământ primar, MARIN IULIANA CARMEN 

 

 

„Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” - Proverb englezesc 

Primele noastre amintiri sunt strâns legate de familie. Este primul loc pe care îl cunoaștem, păstrând 

amintirea lui pe tot parcursul vieții.  

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 

condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a vieții 

lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului,  este cea care oferă acestuia primele informaţii 

despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar 

trebuinţelor şi dorinţelor sale. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului 

în societate. Un copil educat, manierat va fi bine primit, se va descurca mult mai ușor în relaţiile cu cei din 

jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 

de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia 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 care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc”, ,,te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta 

lui şi cu adulţii.  

Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bine/bun” pentru el, se află într-o dinamică 

permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Familia are rolul cel mai important în formarea 

deprinderilor și este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 

exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân de cele mai multe ori, 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. Copilăria reprezintă cea mai 

bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social.  

Oglinda educației primite de la părinți este reprezentată de comportamentul copiilor în public.” Nici 

o altă instituție, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea trebuințelor, la manifestarea 

slăbiciunilor sau potențialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă instituție nu cuprinde ființe 

legate de copil în mod atât de direct și atât de vital ca tatăl și mama...” (P. Osterrieth)  

Părinții reprezintă primii mentori reali, modele, în viața copilului, furnizându-i primele repere de 

orientare în lume, primele informații, deprinderi și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și 

din societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită. Aceștia 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 se schimba, cea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 

corespunzător. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. În acelaşi timp, 

părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare, să nu uite că şi adulţii pot comite erori!  
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Din păcate, în prezent, sintagma „cei șapte ani de acasă” nu mai are conotația de altădată, căzând, 

oarecum, în derizoriu. Din varii motive, responsabilitatea pentru educația copiilor este lăsată din ce în ce 

mai mult în seama instituțiilor de învățământ. În puține cazuri parteneriatul școală-familie-comunitate este 

unul real, funcțional, de succes. De cele mai multe ori părinții acuză instituția de învățământ pentru eșecul 

educabililor, iar dascălii se confruntă cu lipsa de implicare a familiei, în timp ce comunitatea locală asistă 

neputincioasă. Sunt și cazuri fericite, în care lucrurile funcționează: părinții sunt  responsabili, cadrele 

didactice eficiente, comunitatea sprijină necondiționat procesul, într-un cuvânt: profesionalism.  

În concluzie, „cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul, în grad ridicat, în ceea ce devine un copil mai 

târziu: un individ de bază al societății, cu un bagaj etic și moral. 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, însă educația copiilor 

este scopul comun al familiei și al școlii, scop care poate fi realizat eficient doar printr-o relație de 

parteneriat, prin înțelegerea rolurilor, divizarea competențelor, responsabilităților și a funcțiilor între părțile 

implicate, prin împărtășirea informațiilor, prin soluționarea în comun a situațiilor problematice. Pentru a 

putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul acestora în viaţă, e nevoie ca 

factorii implicaţi să formeze o echipă în care fiecare să-și cunoască foarte bine rolul şi să acorde partenerului 

respectul şi încrederea cuvenită. 
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,, Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși.”   

 

Expresia ,,cei 7 ani de acasă” este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane într-un 

context anume, însă, cu toții credem că educația  din primii ani de acasă, de care au parte cei mici, în familie, 

definește în bună măsură viitorul adult.  

 

Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere – cum și când să facă diverse 

activități. Prin puterea exemplului, părintele dă noțiuni despre bine și despre rău, despre reguli de 

comportament care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită.  

 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și de a deveni un bun exemplu 

la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual- cognitivă 

etc. Adesea cei 7 ani de acasă sunt caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

 

Comunicarea dintre copii și părinți este foarte importantă, deoarece ajută la formarea imaginii de sine. 

Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniță, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 

Foarte important pentru copilul preșcolar sunt și activitățile pe care le vor face în afara celor de la grădiniță, 

mai exact cele desfășurate în familie, cu membrii familiei și în contexte diferite de viață.  

 

Este important 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, deoarece:  

 

,,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)  
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Cei șapte ani de acasă 
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În zilele nostre se acordă o importanță crescândă studiilor privind creșterea și dezvoltarea copilului. 

S-a conștienizat probabil că acesta reprezintă  moștenirea cea mai de preț pentru umanitate. 

 

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... 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. 

 

Un copil care trăiește într-un climat familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber . Ca 

educator descopăr în fiecare an ce efecte dramatice poate avea lipsa comunicării între membrii familiei. 

Copilul nu-și poate exprima  propiile nevoi pentru că nu le poate identifica. 

 

În momentul când intră copilul la școală,când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, copilul 

trebuie să aibă întreg bagajul de cunoștiințe necesar pentru a interacționa bine cu cei din jur. 

 

Un copil la vârsta de 3 ani ar trebui să știe să salute, să privescă persoana cu care vorbește , să se spele 

pe mâini înainte și după masă, să folosească cuvintele ,,te rog frumos'' și ,,mulțumesc''. 

 

Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață. 

 

A 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 tu ca părinte 

înveți copilul să nu înjure, și tu faci acest lucru. 

 

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă 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. 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, pshihologică, intelectual – cognitivă.  

 

Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 

ceilalți. 
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Prof. MARIN ROXANA-IULIA 

 
  

                                                                             

Pentru a promova imaginea Grădiniţei cu P. P., nr. 5 Bârlad, am organizat diverse activități educative 

în mediul online, care au reprezintat şi o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 

educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Trebuie să fim conştienţi că educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea.  

Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a preşcolarilor face ca grădiniţa să 

depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, 

grădiniţa trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în 

schimbare ale copiilor. 

În această perioadă, te poți simți repede copleșit de ceea ce auzi sau vezi la televizor. Cu atât mai greu 

este să fii copil sau adolescent în acest context provocat de COVID-19, când grădinițele nu mai funcționează 

și nu avem o certitudine când ne vom relua activitatea. 

Copiii ratează activități importante, dar mai ales interacțiuni obișnuite de zi cu zi, cum ar fi discuțiile 

cu colegii, cu educatoarele, cu personalul grădiniței, etc.  

De aceea ei se pot simți uneori izolați, triști, neliniștiți sau dezamăgiți, că nu pot face ceea ce-și doresc, 

dar ei trebuie sa fie siguri de un lucru: nu sunt singuri în aceste momente, alături de ei sunt în primul rând 

părinții, dar și dascălii lor. Am cugetat mult în această perioadă, despre cum putem să-i sprijinim pe părinți 

în așa fel încât să nu devenim tracasanți, dar în același timp împreună să găsim cele mai potrivite mijloace 

de petrecere a timpului liber al copiilor. 

Copiii mici au nevoie de organizarea timpului pentru a nu se plictisi și de a selecta modalități cât mai 

variate de petrecere a timpului în această perioadă. 

În acest sens, noi, educatoarele  în parteneriat cu părinții preșcolarilor desfășurăm în această perioadă 

,,GRĂDINIȚA DE ACASĂ”. Am propus activități diversificate, care au captat atenția și implicarea 

preșcolarilor, iar părinții au fost foarte receptivi, realizând chiar și alte activități educative în plus cu 

copilașii lor. Grupa Albinuţelor a participat și la Campania ,,Totul va fi bine” în cadrul căreia copilașii au 

realizat desene vesele și curcubee care să redea speranța tuturor în aceste zile triste. 

Din gama variată de activități propusă de noi, amintim: activitățile practic – gospodărești, activități 

de gătit, de frământat aluat, de pregătit salate, sandwich-uri haioase, dulciuri – care îi încântă pe copii în 

mod deosebit, mai ales dacă le desfășoară împreună cu părinții; audiție și citire de povești; activități 

matematice cu jucării, fișe și cu diverse obiecte din casă, numerație, forme geometrice, formare de grupe; 

activități pentru dezvoltarea psihomotrică: jocuri muzicale, dans pe melodii pentru copii, gimnastică; 

activități de dezvoltare personală: ne aranjăm hainele, facem ordine în cameră, aranjăm patul, contra 

cronometru; vizionare online și live a diverselor grădini zoologice ale lumii, muzee, teatre online; activități 

practice: colaje și confecționare din diverse materiale: cartoane, pahare de unică folosință, acuarele, hârtii, 

lipici, frunze, bucăți de material textil, a unor fluturași, insecte, căsuțe, avioane și altele la alegerea etc. 

Suntem alături de părinți prin intermediul grupurilor online cu aceștia și le sugerăm în continuare să 

stabilească un program al zilei pentru copil care să cuprindă timp de joacă, timp pentru conversații cu 

prietenii pe face-time, skype, timp pentru vizionare de spectacole online, teatre, timp pentru desenat, 

modelat, scriere etc. 

Cu nădejdea că vom trece cât mai repede peste această perioadă, abia așteptăm să ne revedem sănătoși 

la grădiniță, iar timpul acesta pe care îl petrecem acasă să fie destinat în primul rând unei mai bune 

comuniuni cu familiile noastre, realizând activități vesele și de calitate împreună. 
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Cu siguranţă, aducem zâmbete pe chipul copiilor, iar sufletul părinţilor este mereu invadat de fericire 

şi mulţumire. 
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,,Sunt mama unui copil autist!” 

 

Prof. psihopedagog Aura Marinescu 

C. S. E. I. BREAZA 

 

 

 

Copilul meu este frumos cu ochii mari și albaștri.  E autist.... tot aud in urechi!!!!  

Cuvintele răsună sfâșietor în mintea mea. Auzisem cu ceva în urmă de copilul unei colege de serviciu, 

dar nu știam mare lucru despre acest cuvânt, AUTISM.  Oare ce înseamnă asta? Ce trebuie sa fac? Cum 

îmi ajut copilul? Va face față școlii? Voi avea putere să merg mai departe? Voi face față provocărilor? 

Mii de întrebări își fac loc în mintea și în sufletul meu. Oare mă va striga vreodată ,,MAMA”... ??? 

De ce eu îl simt atât de aproape, iar el este din ce în ce mai departe? Copilul meu are nevoie de mine, îmi 

cere toată dedicarea și atenția, și nu numai pentru un timp, ci pentru toata viața. 

Da!!! Mi am promis să fiu puternică pentru el. Timpul nu s a oprit, viața și a urmat cursul, plină de 

probleme, de provocari zi de zi, de durere in suflet, de frustrări. Copilul meu frumos cu ochi albastri, creștea.  

Cu el și limitele, barierele  sociale, de mentalitate.... 

Dupa mult timp, vrând, nevrând, pe lângă durerea de a avea un copil autist, a trebuit să mă obișnuiesc 

să devin imună la toate aceste reacții întalnite zilnic. Oamenii au, în general, tendința de a respinge ceea ce 

nu este la fel cu ei. Copilul autist și familia lui este ocolit, privit intens și pus la colț. 

A venit și vremea grădiniței. Cu greu făceam față provocărilor. Doamna educatoare mă anunța 

,,zilnic” ce NU a făcut copilul meu, cât e de diferit față de ceilalți copii. 

L-am înscris la școala, clasa pregătitoare. Doamna învățătoare a făcut mari eforturi să l integreze în 

grupul clasei. Dar EL, copilul frumos cu ochi albaștri, era din ce în ce mai retras, nu se regăsea în compania 

colegilor, nu participa la jocurile lor, stătea retras într-un colț cu mâinele la urechi, plângea fără motiv și o 

tristețe imensă îi cuprindea fața. Așa a trecut primul an de școala. 

Da, eu...MAMA lui , trebuia să fac ceva! Să- mi scap copilul de această tristețe, să- l scot din ea cu 

orice preț. Oricât de optimistă aș fi fost priveam zi de zi, minut de minut realitatea așa cum era. Copilul 

meu era ocolit de copiii prietenilor, de vecini, de colegi, de părinții colegilor. 

În anul următor am decis să- mi retrag copilul de la școală și să- l înscriu într- o școală specială. M- 

am gândit că se va simți mai bine alături de copii speciali ca și el. Acolo băiatul meu are un program variat, 

desigur, pentru îmbunătățirea calității vieții.  

Copiii sunt ca într- o mare familie. În fiecare zi se bucură cu noi, mamele și doamnele profesoare  

pentru fiecare lucru pe care l reușim. Cu lacrimi, cu îmbrățișări, cu ,,bate palma!”, cu zâmbete și cu speranță 

pentru viitor.  

Sunt încântată că băiatul meu merge la școală, că e implicat în activități și interacționează cu copiii, 

cu profesorii, cu terapeuții, că a făcut progrese semnificative. Știe să se spele pe mâini, să-și închidă 

fermoarul, să nu mai încurce pantofii, să mănânce singur, să coloreze, să citească, să scrie,să se joace, să 

spună ... Te iubesc! Sunt lucruri mărunte pentru alte mamici dar pentru mine înseamnă foarte mult. Copilul 

meu cu ochi albaștri E FERICIT!!!! 
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Admir specialiștii pe care i-am întâlnit. Sunt implicați în munca lor, îsi doresc elevi cu fețe zâmbitoare 

și plini de viață. Și ELE sunt mamici. 

Noi, mamicile lor, cele puternice le suntem alaturi zi de zi!!!! Iar ei ne rasplatesc cu fericirea lor și 

privirea lor de înger.  

                                                              Eu, mama, Oana, Ileana, Mihaela, Alina,Lorena...... 

 

Omagiu adus tuturor mamelor de copii speciali, frumoase,luptătoare, puternice de neclintit pentru 

fericirea copiilor lor! 
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Importanța educației în familie 

 

 

Marinescu Carmen Monica                                                                                                                                                        

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Jiu 

 

 

Copilul preia, de la părinţii săi, modul fundamental de a se raporta la viață şi la valorile ei, de a se 

implica în raporturile cu ceilalţi şi cu sine, de a-şi lansa aspiraţiile și orienta motivaţiile, de a se cunoaşte, 

evalua, acţiona şi afirma, de a se autoregla și a se dezvolta. 

  

Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ, pe care copilul o moşteneşte de la părinţii săi, este cea mai 

sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi, asigurându-i esența realizării de sine şi a succesului, 

în general. 

 

Este necesară crearea unei ambianțe familiale, adică a unui climat de intimitate socio-afectivă 

specific, intimitatea fiind fundamentală în viaţa unui copil.  

Mediul social, în care evoluează individul, evenimentele existenţiale, conjuncturale, suportul material 

şi cultural al existenței sale adaugă, modelează, filtrează şi adesea salvează multe dintre distorsiunile 

oricărei personalităţi în formare. 

 

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 dezvoltarea unei inteligențe emoționale.  

 

Părintele trebuie să perceapă copilul, 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. 

 

A fi părinte înseamnă a produce, la copilul tău, conştiinţa autonomiei şi libertăţii de sine, orientate 

social pozitiv, a forţei şi bucuriei de a trăi şi de a crea, în numele iubirii şi al respectului de alţii şi de sine. 

Climatul de căldură şi dragoste, atmosfera de grijă şi sinceritate, preocuparea de a oferi copilului 

condiţii maxime de creştere şi dezvoltare, specifice vieţii armonioase de familie, fac din aceasta primul şi 

cel mai important factor de educaţie.  

 

Comunicarea autentică, dintre părinţi şi copii, reprezintă, în aceste condiţii, un fundament şi un 

indicator al unui climat educativ favorabil, indiferent de vârsta copilului, între părinţi şi copii stabilindu-se, 

în mod firesc, relaţii de încredere reciprocă şi ataşament, pe fondul cărora comunicarea se desfăşoară fără 

mari dificultăţi. 

Este necesar ca părinții să conştientizeze valoarea comunicării cu copilul şi să o realizeze în mod 

corespunzător, ascultarea fiind condiţia înţelegerii celuilalt.     

                      

Pentru ca o comunicare să fie eficientă, este necesar să existe un climat de afecţiune, de siguranţă, de 

colaborare, de încredere reciprocă, o anume stare de spirit favorabilă de deschidere, un anumit grad de 

concentrare, care să favorizeze înţelegerea a ceea ce transmite copilul, multă atenţie căci pierderea 

semnificaţiei corecte a mesajului transmis este adesea irecuperabilă, o atitudine activă, marcată de semnale 

verbale şi nonverbale. 
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FAMILIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. primar: Marinescu Gabriela-Mariana 

Școala Gimnazială Sânpetru 
 

 

 

În condiţiile societăţii moderne, din cauza presiunilor economice, evoluţiei tehnologiei cât şi 

modelelor sociale, din ce în ce mai mulţi părinţi uită care sunt îndatoririle lor referitoare la dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, transferând, uneori în întregime, această responsabilitate sistemului educativ – 

grădiniţei, şcolii, dar uita de ”cei 7 ani de acasă”, expresie cu care ei au fost familiarizați în propria copilărie. 

Copilul se dezvoltă armonios din toate punctele de vedere datorită intervenției familiei, în primul 

rând, și doar apoi datorită școlii sau grădiniței, precum și datorită comunității de persoane cu care 

interacționează. 

Familia este cea care trebuie să răspundă nevoilor copilului. Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe 

părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul îşi poate satisface nevoile sale primare, 

îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi 

investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze. 

Familia este cea care stabileşte regimul de viaţă al copilului, care să îi asigure o dezvoltare optimă, 

care îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii 

naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

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. 

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 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 este, de asemenea, primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează 

cele mai importante deprinderi de comportamant. Părinții sunt cei care trebuie să-I învețe ce este respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de oameni și  

lucruri. Familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten, dar pentru acest 

lucru trebuie să constituie exemple demne de urmat. 

Există familii în care toate aceste sfaturi emise de catre părinți nu au cum să fie respectate sau urmate 

de către copii, întrucât modelul lor personal se află în opozitie cu ceea ce le spun copiilor.  

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. 

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. 

O altă problemă care ar trebui să fie rezolvată în familie este volumul și precizia vocabularului şi 

corectitudinea exprimării copilului. Aceste aspect 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.).  

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, într-un 

limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să înțeleagă lumea înconjurătoare. 
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De asemenea, tot 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 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. 

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. 

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. 

 Absenta unora dintre aceste etape, indica ori neimplicarea trup si suflet a parintilor in dezvoltarea 

armonioasa a copilului de pana la 7 ani, ori anumite probleme de sanatate care l-au impiedicat pe acel copil 

sa guste cate putin din elementele mentionate mai sus. Oricum, omul cat traieste invata !!! Comunicarea 

este cred eu, primordiala in relatia cu orice fiinta de pe acest pamanat.  

De regulă, copiii cu rezultate slabe duc lipsă de unul sau de mai multe dintre aceste elemente în care 

este necesară implicarea familiei în cei 7 ani de acasă, indiferent dacă au sau nu şi dificultăţi cognitive, cum 

ar fi disfuncţiile de învăţare. 

 

Bibliografie: 

https://ominune.info/6-sfaturi-ca-sa-cresti-un-copil-bun-si-generos/  

http://amicel.cnpac.org.md/pentru-parinti/familia-si-rolul-ei  

https://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_emotionala/10_lucruri_pe_care_copilul_trebuie_sa_le

_faca_pana_la_7_ani  
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FAMILIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. Marioara TOADER 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 

Județul Călărași 

 

 
„Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa merge toată lumea în care trăim.” – Papa Ioan 

Paul al II-lea  

 

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”. Putem spune, 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.  Educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de o seie de factori: relaţia 

afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe 

care le transmite copilului. 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie de la Comenius, care, 

în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de sase ani, în 

primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Familia este grupul cel mai 

important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi modelează persoana umană.  

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 

comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 

primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 

socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii viitorului  adult. 

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.  

Dragostea cu care copilul este înconjurat  îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 

propriile forţe. Copilul iubit  se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea 

spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat  percepe în mod pozitiv 

regulile transmise.  Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca 

regulile să nu se transforme în disciplină de fier. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să 

accepte greşelile involuntare.  

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.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 

sentiment de neîncredere în mediu, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment 

de ruşine. Copilul trebuie încurajat și îndrumat să discearnă ce e bine și ce e rău.  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 formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 

individuală şi colectivă, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind 

bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de ceilalți membri ai familiei, 

părinți , bunici, frați și surori, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
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deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 

lui. 

Oricare abatere de la a asigura copilului un climat propice dezvoltării lui psiho-somatice va atrage 

după sine disfuncţionalităţi majore, cu grave repercusiuni în timp.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, grădiniță şi şcoală. Viitorii educatori vor  şlefui ceea ce a realizat familia, vor completa 

golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi vor ajuta  copilul  să 

înţeleagă unele aspecte din viață.  

Formarea de copii și adolescenți sociabili, fericiți, liberi și întreprinzători este o mare provocare în 

ziua de azi. 

„Este în interesul superior al copilului să crească în familia sa, dacă este posibil, cu beneficii multiple 

atât pentru familie, cât și pentru comunitate și societate în general. Prin proiectul pilot ”Pachetul Minim de 

Servicii ”, UNICEF împreună cu partenerii săi au dovedit că putem preveni separarea inutilă cu resurse 

limitate, iar familiile își pot îngriji mai bine copiii dacă beneficiază de servicii integrate de asistență în 

comunitate. Prin urmare, în perioada următoare trebuie să asigurăm tranziția copiilor din serviciile 

rezidențiale în soluții bazate pe familie și comunitate și să prevenim separările inutile”, a spus Pieter Bult, 

Reprezentantul UNICEF în România. 

“Lipsirea copiilor de un mediu familial adecvat reduce șansele lor de a reuși în viață și limitează 

dezvoltarea personală și profesională completă”, a declarat Suzy Yoon-Yildiz, Senior Operations Officer, 

Banca Mondială. “Există o nevoie urgentă de a se asigura că copiii instituționalizați sunt integrați în mod 

adecvat în familii și că au abilități de viață independente pe măsură ce aceștia sunt integrați în societate. 

Banca Mondială va continua să depună eforturi pentru o Românie în care toți copiii au șansa unei vieți mai 

bune”.  

Deci în concluzie, perioada cea mai importantă, perioada celor ,,șapte ani de-acasă” este temelia pe 

care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  În 

același timp, copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii. Cei șapre ani de 

acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 

Încă mai credem că “cei șapte ani de acasă” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți 

închinate binelui, pentru noile generații care vor veni.  
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Educația în familie 

 

Autor: Marocico Adriana 

 

“Natura ne aseamână, educația ne deosebește “. (Confucius) 

  

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 părinți sunt un model pentru copil, și această diferență 

aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experiențe variate. 

Educația va influența decisiv înțelegerea și diferența dintre bine și rău. Va elimina toate confuziile 

din mintea noastră și ne va dezvolta capacitatea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă corectă. 

Un părinte își încurajează copilul, îl întârește când acesta face un bine, de exemplu o temă bine făcută 

care îi aduce aprecierea profesorului, a colegilor și poate chiar o notă bună. Totuși există o eroare tipică, 

atunci când părintele reacționează la greșeala copilului prin retragerea afecțiunii. Copilul poate greși 

spunând o minciuna sau fiind agresiv cu un altul chiar sub ochii pârintelui, însă acesta reacționează așa 

încât să intre o spaimă în copil, cu teama că va rămâne singur sau va simți rușine. 

Urmează “procesul educativ” în care familia și societatea acționează asupra copilului și încep să-i 

interzică din ce în ce mai mult spontaneitatea în cuvintele, trăirile și comportamentul său. În acest fel copilul 

este presat să renunțe la a-și construi un Eu autentic. 

Majoritatea părinților nu au un plan de educație sau nu știu despre importanța educației în formarea 

personalității, iar cel mai adesea își disciplinează copiii în funcție de propria dispoziție. 

Educația se realizează în diverse medii și forme, dar cu precădere în cadrul instituționalizat al 

grădiniței și școlii, și totuși FAMILIA este unul dintre cele mai importante elemente sau, mai bine spus, 

sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane și la starea ei de bine. Familia este instituția 

fundamentală în toate societățile. 

De asemenea, 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 pe băncile 

școlilor. 

O bună educație trebuie să fie fundamentală pe valorile solide ale societății în care trăim. Familia are 

rolul primordial în educația morală a copiilor, în sânul acesteia formându-se primele deprinderi de 

comportament. O bună educație în familie se bazează mai ales pe invățâturile bisericii noastre. 

De aceea, educația religios-morală făcută în familie se prelungește și se desăvârșește în biserică, dar 

tot cu sprijinul familiei. 

Tentațiile societății noastre sunt foarte mari pentru copii, totodată și periculoase. Dacă familia va 

folosi educația religioasă în educarea copiilor, atunci copilul va putea să discernă între bine și rău, alegând, 

bineînțeles, binele. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

MARTA CĂTĂLINA-DANIELA                                                                                                                                                              

BIBLIOTECAR – LICEUL DE ARTE ORADEA 

 

Familia este matrice de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar și ca sursă de dezaprobare școlară și de comportament deviant al elevului. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele despre 

natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite 

în familie. Familia se ocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 

observație, memoria și gândirea. 

Strategiile educative la care se face apel în familie, determină în mare măsură dezvoltarea 

personalității, precum și rezultatele școlare ale copilului. Familia este partenerul tradițional al școlii 

deoarece influențează atitudinea copilului față de învățătură, motiv pentru care școlarizarea nu se poate 

realiza fără participarea activă a părinților. 

Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei educații, a sentimentelor noastre. 

Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate, integritate și educație aleasă, fiind formatorii 

unei generații, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. 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. Lacunele relaționale, complexele, fluctuațiile 

sentimentale și toate problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecință a unei educații 

familiale defectuoase. 

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce privește educația copilului său este uriașă. În mare parte 

cazurile de neadaptare socială, depresie, dependență, delincvență din rândul tinerilor (și nu numai), au ca 

substrat lipsa educației familiale sănătoase. 

Educația în familie, cei șapte ani de-acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 

indiferent dacă el recunoaște sau nu. Părinții sunt modelul pe care copiii, conștient sun inconștient, îl văd 

cu ochii minții și îl urmează. Familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toții în 

diferite ocazii, de a pleca în vacanțe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, 

în special cu școala. Școala este un factor care ajută copilul în desăvârșirea propriei personalități. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudine, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. 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 comportament. 

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. 

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, dragostea părintească 

rațională, 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 fel de efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de respect și 

autoritate în fața acestora. 

Respectarea regulilor din familie, mementele dedicate discuțiilor și rezolvării problemelor, precum și 

un spirit de bunăvoință și cooperare, toate acestea la un loc îl vor îndruma pe copil spre o cale constructivă 

și pozitivă. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE COȘBUC “ NĂSĂUD 

                                 

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, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau 

necunoscuți. 

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 privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 

relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. 

,,Cei șapte ani de acasă” au o importanță deosebită în viața oricărui copil deoarece în această perioadă 

copilul primește educația necesară de la părinții săi și este încă în faza de asimilare a lucrurilor. În primul 

rând, educația unui om se face încă din perioada copilăriei. Dacă un om a ajuns la vârsta maturității, iar cei 

din jurul său consideră că nu are o educație prea bună este foarte dificil ca acesta să-și mai schimbe în vreun 

fel comportamentul deoarece așa a fost învățat de mic și este foarte greu să te dezobișnuiești de anumite 

lucruri pe care le practici de când te-ai născut pentru că acestea au intrat în reflexul tău condiționat și este 

destul de anevoios să te lași de un obicei pe care îl practici de atâta timp. 

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.  

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului 

față de ținuta și locuința sa, precum și de frumusețea în comportare și relație cu cei din jur, și orice 

experiență de viață sau relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. “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. 

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 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”. În 
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al doilea rând, 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 de-acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie 

acceptat.  

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. După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor 

este una uriașă. 

Sigur, perioada celor șapte ani de acasă este considerată a fi perioada cu impact maxim asupra 

modului în care copilul percepe lumea și valorile umane ale societății din care face parte, reprezentând anii 

cei mai importanți ai educației unui copil. 
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Familia și școala în educația copilului 

 

Prof. înv. primar Marton Irén 

 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații sunt școala și familia.Funcția 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viață, sentimente. Rolul familiei este 

important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral și estetic. Școala, alături de 

familie, influențează prin condițiile concrete în care se desfășoară procesul de învățământ, personalitatea 

copilului. Școala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și respectarea identității sale 

cu familia, prin recunoașterea importanței acesteia și atragerea în procesul didactic și cu toate resursele 

educative ale societății pe care le identifică și le folosește activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 

care să întărească schimbarea în relațiile școală-familie. Acest concept este parteneriatul educațional. 

Parteneneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educațional. 

Părinții, copiii și comunitățile se influențează puternic unii pe alții. Mediul în care trăiesc părinții 

poate sprijini sau devia viețile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinții pot 

influența comunitatea și pot contribui la dezvoltarea valorilor comunității. Activitatea educativă ce se 

realizează în școală nu poate fi separată, izolată de alte influențe educative ce se exercită asupra copilului. 

Educația este cea care desăvârșește ființa umană, educația pe care copilul o primește în familie, în școală și 

de la comunitate. Implicarea părinților joacă un rol imporant în cadrul intervenției școlare. Acțiunile care 

implică părinții produc o schimbare în ambientul familiei și cresc aspirațiile, atât ale părinților pentru copiii 

lor, căt și ale copiilor înșiși. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 

cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudine, adică”cei șapte ani de acasă“. Uneori părinții uită că 

trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece și unii și alții nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 

elevului, educarea și îmbogățirea cunoștințelor acestuia. Se întâmplă totuși ca ce consider părinții a fi o 

măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situație, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel 

moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunțarea la intervenții din partea 

părinților care sunt depășiți de situație. Între familie și școlă trebuie să existe o permanență.  

Implicarea părinților în problemele școlii se referă la construirea unor relații positive între școala și 

familie. Colaborarea și cooperarea părinților cu școala sunt eficiente ambilor factori. 

O comunicare optimă învățători / dirinte/ familie are rolul de a acționa în mod pozitiv asupra copilului 

și de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăți de comunicare și de dezvoltare a 

relației școala-familie. De aceea trebuie cunoscuți factorii care favorizează dar și blochează o comunicare 

eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele. 

Parteneriatul ca fi efficient dacă fiecare parte va reține că acelați subiect este copilul nostru. Cadrele 

didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la success, ce îl susțină pe școlar, în ce 

fel să-l motiveze. Școala este factorul decisive penrtu formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societății. 

Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea școlii 

este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele vieții sociale. 

Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștiințe cât mai mare, ci și de a 

stimula de om. Ora de dirigenție este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În această oră se 

urmărește valorificarea abilităților de interrelaționare, de asumare a responsabilității, de descoperire a 

propriilor aspirații spre formarea școlară și profesională. 
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Se accentuează azi ideea de a sprijinii părinții și nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 

unor intervenții asupra familiei și deci, în primul rând, asupra părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în 

sarcinile lor educative. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 
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Familia este una dintre formele istorice de comunitate umană. Ea este un fenomen complex, care 

include un ansamblu de relaţii natural – biologice şi sociale. Constituind prin excelenţă un fenomen social, 

familia include, alături de raporturile biologice, un întreg complex de relaţii sociale materiale, economice 

gospodăreşti, precum şi spirituale. Schimbarea modurilor de producţie, este factorul hotărâtor al evoluţiei 

relaţiilor familiale. Se afirmă tot mai puternic criterii de afectivitate şi de înclinaţie reciprocă, de stimă, de 

respect şi ajutor reciproc. 

Respectul reciproc, al membrilor familiei, unitatea de concepţii şi idealuri, înalta responsabilitate faţă 

de familie, faţă de educarea copiilor, sunt trăsături noi, care se dezvoltă în cadrul relaţiilor familiale. 

Familia se poate defini atât ca instituţie socială, cât şi ca grup specific constituit dintre persoane unite 

prin legături de căsătorie, sânge sau adopţie. Îndeplineşte mai multe funcţii, funcţia educativă fiind cea mai 

importantă, care constă în faptul că familia este prima instanţă de socializare a copilului şi în cadrul ei 

acesta îşi formează unele deprinderi şi atitudini elementare. Ea 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. 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. 

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 etc. 

Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-și dea seama de acest lucru. Personalitatea lor fragedă poate 

fi modelată discret, cu mult tact și mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care dispunem. Orice 

amestec brutal în sufletul copilului îi creează resentimente și-l îndepărtează de părinţi sau de educator. Noi, 

cadrele didactice, nu putem rămâne indiferenţi la dramele copiilor cu părinţi conservatori, părinţi „de 

duminica”, părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care trudesc, se luptă cu greutăţile vieţii să-și educe 

copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să se autoeduce. 

Este important ca părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea 

copilului. În orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei se simt iubiţi și în siguranţă 

când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă „li se tot face morală și nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-și 

ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea 

părintească nu se realizează prin forţă și brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, 

morale și umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere și atașament, o falsă autoritate duce la o 

relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie să fie suplă, fermă și să se 

adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune și dreptate, stăpânire de sine, înţelegere și spirit de 

colaborare între copil și părinte. 

Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte de învăţare. 

Anumiţi factori familiali duc la nereușita școlară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa de supraveghere, 

interesul redus al părinţilor pentru pregătirea școlară a copiilor, lipsa legăturii părinţilor cu școala și starea 

materială precară. 

Formarea personalităţii copilului implică și rezolvarea unor situaţii conflictuale și frustrante. Pentru 

copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor când unul e contra celuilalt. Este important să-i 

vadă pe părinţi că își soluţionează diferenţele de opinie în mod ponderat. Stările conflictuale în lanţ dintre 

copil și părinţi sau dintre părinţi îl fac pe copil să-i fie teamă, să mintă, să părăsească domiciliul, să 
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vagabondeze, să fure. În aceste cazuri, părinţii nu trebuie să-și reproșeze unul altuia deficienţele pe care le 

au copiii lor, fiindcă ambii părinţi trebuie să colaboreze în educarea lor. 

În cadrul familiei întâlnim coabitarea unui număr mare de membri, aparţinând mai multor generaţii, 

cu temperamente și interese diferite, cu atitudini și mentalităţi proprii unor diverse niveluri de viaţă și 

cultură. Orice familie trebuie să se bazeze pe afecţiunea mutuală și consens între toţi membrii ei. Unitatea 

de vederi între bunici și părinţi privind educaţia va duce la realizarea și întărirea unităţii lor. Copilul are 

încredere în părinte, dar aceasta să fie susţinută prin fapte și prin ţinută. 

Relaţia școală-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării copilului. Prima zi de 

școală este cea mai importantă sărbătoare din viaţa copilului și a familiei. Trecerea de la joacă la lecţie cere 

concentrare, eforturi de voinţă și de răbdare din partea copilului. De aceea, este bine ca părintele să-i fixeze 

un program zilnic cu o siestă recreativă sau somn, teme și activităţi care-i plac. Cel mai bun îndemn pentru 

lecţie este climatul familial, unde părinţii muncesc cu voie bună. Prin acest regim zilnic familia va contribui 

la formarea deprinderilor de muncă independentă și a spiritului de iniţiativă. Familia are rolul și de a-i educa 

pe copii pentru viaţă, zilnic să frecventeze cursurile școlare, pentru a asimila ușor și integral cunoștinţele, 

să fie mereu punctuali la școală. Un copil este cu atât mai bun la școală cu cât părintele se implică mai mult 

în activitatea lui. Niciodată părinţii să nu facă comparaţie între copiii lor și alţi copii, prieteni sau fraţi când 

este vorba de învăţătură, fiindcă la unii vârsta cronologică este egală cu vârsta mentală, iar la alţii este 

diferită. Pentru a-l ajuta să iubească învăţătura, fiecare părinte să se concentreze asupra a ceea ce face 

copilul corect, să-l ajute să-și exprime plăcerea pentru lectură (cărţi, reviste, ziare), fiindcă ele reprezintă 

sursa de informaţie. 

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.  
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Prof. înv. primar Mate Emese 

Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș, Jud. Mureș 

 
 

  

Conceptul de familie: cel mai definitor mediu al vieții noastre, cel mai important grup mic. Aici se 

formează personalitatea noastră, identitatea noastră, relația noastră cu noi înșine și cu lumea. 

Arena primară a proceselor de socializare este familia, care stabilește și promovează dezvoltarea 

individului de la egocentrismul total inițial la o ființă socială cu valori sociale, umane și valori (Fauer, 

1996). 

Socializarea este de fapt un proces pe tot parcursul vieții. Una dintre cele mai importante etape ale 

acestui proces este copilăria. Socializarea primară a individului are loc în familie. Familia este o comunitate 

naturală în care intrăm la naștere și în ea suntem membri mult timp.  

Dezvoltarea și creșterea copilului sunt controlate în primul rând de părinți, dar nu este întâmplătoare 

nici influența bunicilor, fraților și, eventual, a altor rude. Individul este atașat emoțional și puternic de 

familia sa ca orice altă comunitate. Copilul mic cel mai mult timp (ex. alăptare, hrănire, îmbrăcare etc.) își 

petrece cu mama, care este principalul mediator al efectelor sociale. Cu toate acestea, este absolut necesar 

ca tatăl sau o altă persoană să fie implicați și în acest stadiu incipient al socializării. Copilul și părinții 

formează o rețea puternică de relații care include și alte persoane și rolul lor în comunitatea familială.  

Familia (părinți, bunici, frați) are un impact semnificativ asupra copilăriei. Un sistem de relații interne 

este creat de relațiile de cuplu adult care există în familie, relațiile părinte-copil, relațiile dintre frați, a căror 

funcționare / dezvoltare bună / proastă are un impact asupra vârstelor ulterioare. 

Frați: În ceea ce privește dezvoltarea personalității, este mai bine ca un copil să crească într-o familie 

numeroasă, deoarece este mai afectat. 

Observarea și cunoașterea fratelui, dragostea lui, cooperarea cu acesta oferă siguranță. Își dezvoltă 

reciproc abilitățile de empatie. O relație bună între frați oferă un indiciu emoțional sigur. Fratele oferă de 

obicei securitate, cu toate acestea, fratele este întotdeauna o rivalitate. Frații și surorile își pot modela 

propriile obiceiuri. 

În sistemul relațiilor familiale, după mamă relațiile stabilite cu tatăl, frații și bunicii pot fi centrul 

analizei. 

Angajamentul față de tată ia aceeași formă ca angajamentul față de mamă. De obicei, se dezvoltă la 

un interval similar sau puțin mai târziu. Procesul de dezvoltare a atașamentului este cel mai semnificativ 

influențat de cantitatea de timp petrecut împreună. 

Disponibilitatea taților, în conformitate cu comportamentul mamelor, este un suport emoțional, o bază 

sigură la început. 

Studiile privind „situația străină” au arătat că sugarul răspunde la prezența sau absența tatălui în mod 

similar cu mama (Cole - Cole, 2003). 

Cu timpul, copilul intră mai întâi într-o comunitate care funcționează într-un alt cadru organizat, în 

grădiniță, apoi în școală, dar comunitatea școlară este un mediu social cu totul nou. Până la începutul școlii, 

va avea deja multe abilități (ex. curățarea camerei, vorbire) și multe experiențe (ex. bucuria de a juca, 

experiențe de familie).  

Desigur, socializarea familiei nu se termină până atunci, ci continuă cu socializarea școlară.  

Funcționarea eficientă a familiei poate fi afectată de diverse modificări care afectează în mod negativ 

dezvoltarea personalității copiilor, cum ar fi modificarea stilului de viață al părinților, ocupația profitabilă 

a ambilor părinți, tensiunile familiale, certurile, nașterea unui copil, divorțul, recăsătorirea, fratele vitreg. 
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Rolul părinților este esențial pentru modelarea societății în care dorim să trăim. Calitatea educației 

părintești este o problemă socială. Afectează dezvoltarea și bunăstarea copilului, iar consecințele sale 

determină în mare măsură dezvoltarea societății. 

Cu toate acestea, nu este ușor să fii părinte! Mai ales nu pentru cei care nu au modele parentale bune. 

Comportamentul părinților este adesea determinat de experiențele din copilărie. Modelele parentale 

pot fi extrem de diferite: unii au primit multă emoție și acceptare, alții au fost respinși sau neglijați în mod 

clar. 

Este important să ne amintim că, pentru copii, părintele este cel mai important, chiar dacă este departe 

de a fi perfect. 

Adolescența aduce o schimbare importantă în socializarea familiei, când începe și separarea de 

familie. La această vârstă, individul preferă în mod deosebit grupul de semeni și devine (în cea mai mare 

parte) o personalitate autonomă la sfârșitul adolescenței.  

Astăzi, cea mai mare dependență financiară de familie este adesea amânată până la începutul 

maturității, când obțin educația superioară necesară pentru angajare (diplomă, calificare profesională) sau 

viață independentă. 
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„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea pe lângă 

viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.”  Aristotel 

Familia este primul mediu social al copilului. Aceasta are un rol foarte important în formarea copilului 

ca viitor adult și-n formarea personalității acestuia. 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. 

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat şi joacă un rol foarte important în vieţile noastre. Familia 

este unicul grup social caracterizat de determinările naturale şi biologice, singurul în care legăturile de 

dragoste şi consanguinitate capătă o importanţă primordială. J.S. Bruner considera că, admiţând ca toţi 

oamenii sunt în esenţa lor umani, această umanitate este data de tipul de copilărie pe care l-au trăit. 

A. Berge considera familia un fel de cooperativă de sentimente, care îndulceşte pentru fiecare 

membru, loviturile vieţii, dispersând efectele asupra tuturor. Familia este primul grup social (mediul primar 

de socializare) din care face parte copilul. Este una din cele mai vechi forme de comunitate umană, o 

instituţie stabilă, cu rosturi fundamentale pentru indivizi şi pentru familie(M. Voinea, 1996). Mediul în care 

copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţa. 

Familia are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 

copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului. Apariţia unei persoane micuţe în 

orice familie, care la început este complet dependentă de adulţi şi iţi inspiră tandreţe aduce cu ea un enorm 

sens al responsabilităţii, privind modul în care să o îngrijeşti şi s-o educi. 

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. 

Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea 

personalităţii lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Ei sunt primele modele 

pentru modul în care să acţioneze ulterior ca părinţi. Rezultatele unor cercetări făcute au demonstrat că 

dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie de 70,63% de familie. Grădiniţei îi revine rolul de 

partener în relaţiile ei cu familia – acest rol derivă din faptul că este un serviciu specializat, cu cadre 

pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

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. Educatoarea trebuie 

să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 

copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în aceasta 
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instituţie nu va avea rezultate, dacă familia nu colaborează, nu comunică, nu continuă munca depusă de 

educatoare. 

Familia are 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. 

Modelele educaţionale  actuale  pun  în  centru  copilul  şi  trebuinţele  sale,  nevoile  lui  de  dezvoltare 

şi  în  acest  scop  participă  numeroşi  factori,  dintre  care  cei  cu  importanţă  semnificativă sunt şcoala,   

grădiniţa şi   familia.   Important   pentru   dezvoltarea   armonioasă   a   copilului   este   colaborarea 

eficientă între aceşti factori educogeni. 

Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului,   

aduc   beneficii   pe   termen   lung   în   dezvoltarea   personalităţii   acestuia.   Necesitatea   colaborării  

grădiniţă-familie  rezidă  din  obiectivul  comun  pe  care  îl  au  cei  doi  factori  educaţionali: asigurarea  

unui  sistem  unitar  de  cerinţe  de  instruire  şi  educare  a  preşcolarului.  Nu  vor  exista  rezultate pozitive 

ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între influenţele educative. 
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COPILUL ȘI EDUCAȚIA LUI ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. preșcolar MATEI ANIȘOARA 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău 
                                                    
                                       

Influența familiei asupra copilului este mai puternică decât toate celelalte influențe educaționale. 

Odată cu nașterea unui copil, în familie apar sarcini noi și complexe. 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. 

Există sarcini specifice în creșterea copiilor în familie în funcție de sex . Părinții ar trebui să știe că 

natura însăși a programat caracteristicile comportamentului bărbaților și femeilor. 

 Sarcina părinților este de a crea condiții în familie pentru educația mentală și dezvoltarea copiilor. 

Este important să -i învățăm 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. 

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.  

În familie, se formează acele calități care nu pot fi formate nicăieri. Copilul primește elementele de 

bază ale cunoașterii despre lumea din jurul său, se formează ideile copilului despre bine și rău, decență și 

respect pentru valorile materiale și spirituale. Cu persoane apropiate din familie, trăiește sentimente de 

iubire, prietenie, datorie, responsabilitate, dreptate ...  

Ceea ce dobândește un copil  în familie,  păstrează de-a lungul vieții sale ulterioare. Copilul se află 

în familie pentru o parte semnificativă a vieții sale, iar prin durata influenței sale asupra personalității, 

niciuna dintre instituțiile care crește nu poate fi comparată cu familia.  

Familia pune bazele personalității copilului și, când intră la școală, el a format mai mult de jumătate 

ca persoană. Familia poate acționa atât ca factor pozitiv, cât și negativ în educație. Un impact pozitiv asupra 

personalității copilului este că nimeni, cu excepția persoanelor apropiate de el în familie - mama, tatăl, 

bunica, bunicul, fratele, sora, îl tratează mai bine pe copil, nu-l iubește și nu-i pasă atât de mult de el. Și, în 

același timp, nicio altă instituție socială nu poate face atât de mult rău în creșterea copiilor precum o familie. 

Părinții nu au întotdeauna experiența psihologică și pedagogică necesară, acesta este dobândit, de 

regulă, în paralel cu dezvoltarea copilului. Stilul de socializare familială este asociat cu cultura, tradițiile și 

în cadrul lor - cu apartenența socială, nivelul de educație, principiile morale ale părinților. Adecvarea 

poziției părintești este dorința de a înțelege personalitatea copilului tău, o viziune asupra schimbărilor care 

au loc în lumea sufletului său. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Bozhovich L.I. Personalitatea și formarea ei în copilărie. - M., 1968. 

2.  Kovalev S.V. Psihologia relațiilor de familie. - M., 1986. 

3.  Înțelepciunea educației: prinț. pentru părinți. / Comp. BM Bim-Bad, E. D. Dneprov, G.B. 

122



 

Cei 7 ani de acasa 

 

Loredana Doinita Matei,                                                                                                           

Colegiul Economic Mangalia 

 

Cand vorbim despre cei 7 ani de acasa ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la parinti, 

la formarea lui pana cand merge la scoala. Cand spunem ca un copil are cei 7 ani de acasa ne gandim la un 

copil bine crescut, frumos educat, care stie sa salute, sa spuna multumesc, te rog, se comporta cuviincios 

cu cei de varsta lui si cu adultii. 

 Principalele elemente ale celor 7 ani de acasa sunt: 

➢ Salutul 

➢ Comportamentul in public 

➢ Comportamentul cu prietenii 

➢ Intelegerea normelor sociale 

➢ Manierele la masa 

➢ Recunoasterea greselilor si asumarea lor 

➢ Tact si toleranta 

➢ Limbajul 

➢ Atitudinea fata de ceilalti 

 

Pana la varsta de 3 ani creierul copilului se dezvolta in proportie de 80 la suta si formeaza milioane 

de conexiuni neuronale. Cele mai multe dintre ele sunt legate de dragostea si atentia pe care copilul o 

primeste in aceasta perioada. 

Cei 7 ani de acasa se reflecta mai tarziu in dezvoltarea armonioasa a adolescentului si dau echilibru 

adultului. Acestia invata inca din copilarie stima de sine, comunicarea, dragostea. Daca in familie 

comunicarea este defectuoasa, copilul va invata greu sa comunice. Daca nu va fi lasat sa isi exprime emotiile 

fara teama, va deveni  introvertit si va fi un adult dificil. Dragostea cu care parintii isi trateaza copilul ii 

permite acestuia sa se dezvolte si sa aiba incredere in fortele proprii. Se simte protejat, se dezvolta armonios 

si se vad deja deprinderile si inclinatiile copilului. Bunul simt si cei 7 ani de acasa sunt piatra de temelie in 

educatia oricarui copil. Copiii invata foarte mult prin puterea exemplului principiile de viata sanatoase si 

nu este de ajuns sa li se spuna. Ei trebuie sa vada cum se comporta adultii si vor dori sa imite. Este foarte 

important pentru un copil cu cine locuieste in primii 7 ani si unde locuieste. Este foarte important sa 

primeasca dragoste si atentie. Conteaza foarte mult ce vede si ce aude in jurul sau, cu cine se joaca si cum 

i se vorbeste, daca este tratat cu respect, daca i se vorbeste frumos sau se tipa la el, daca critica este 

constructiva sau destructiva. 

Copiii se dezvolta foarte mult prin joaca in primii ani. Joaca si jocurile sunt foarte importante, la fel 

si mediul inconjurator. Un copil care creste fara parinti va fi lipsit de afectiune si nu va fi obisnuit sa 

manifeste afectiune fata de cei din jur. Familia ne invata despre adevar, bun simt, respect, toleranta, 

ingaduinta, politete, dragoste de oameni si animale. 

Educatia face parte din viata tuturor. Ea este importanta deoarece oamenii vor aprecia copiii educati 

si linistiti. La fiecare pas ne lovim de puterea educatiei. Devenim mai calculati, mai capabili si din vise ne 

facem scopuri. Educatia ne ajuta sa iesim din conflicte, sa evitam situatiile neplacute, sa ne ferim sau sa ne 

aparam in anumite situatii. 

Educatia este un proces permanent, ea nu se incheie niciodata. Intotdeauna vom avea ceva nou de 

invatat de la ceilalti. Adultii pot invata de la copii, chiar si de la animale si plante! 
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Proiect educațional național 

,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ,, 

 

Prof. înv. primar, Mateș Camelia Elena                                                                                       

Șc. Gimn.,, Friedrich Schiller,, Tg. Mureș 

 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei.  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. 

Grădinița este mediul ideal de dezvoltare multilaterală a copilului, o completare a familiei. Este foarte 

important ca părinții să cunoască foarte bine activitățile la care participă copilul, să asigure  o continuitate 

a acestora după program, să aplice aceleași metode , reguli și să adopte aceeași atitudine cu a educatoarelor 

care se ocupă de copil. 

Părinţii le pot propune copiilor activități care nu necesită o pregătire minuţioasă  în natură: să alerge, 

să se joace cu mingea ,„De-a v-ați 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.   

          

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. De 

aceea, modelul adulților stă la baza formării personalității copilului, adultului de mâine. 

         

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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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 şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. 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, de 4-5 ani!). Munca 

făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 

fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 

împreună gogoși/plăcinte!”). 

       

Putem spune că există un demon al muncii exagerate care îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind 

să își agonisească cât mai multe). 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. 

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. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini de 

vicii. 

              

Atenția parinților trebuie să fie pe implicarea copiilor în acele activități și grupuri care să evite 

contactul cu fapte, atitudini și comportamente nedorite. 

   

Chiar dacă se spune că vârsta copilăriei este lipsită de griji, copiii sunt totuși speriați de faptul că ar 

putea fi abandonați sau neapreciați de cei din jur. Dacă părinții vor ști să imprime sentimentul stabilității, 

dragostei și a respectului în familie, copiii se vor simți în siguranță, iubiți și valorizați. Astfel vom avea 

certitudinea că aceștia, la rândul lor vor împărtăși voioșie, fericire și împlinire.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Cum să ne creștem copiii?, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012  
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Iubirea bunicilor și respectul reciproc 

 

 

prof. Mateș Ionela Cristina 

Liceul Tehnologic ”Moga Voievod” Hălmagiu, Arad 

 
 

”În relațiile dintre oameni, finalul depinde de mijloace, iar rezultatul, de proces. Personalitatea  și 

caracterul înfloresc numai dacă metodele de educare a copilului sunt bazate pe respect și simpatie”. (Haim 

Ginott, ”Between Parent and Child Avon”, 1969, 84-85, 243) 

Ce dor mi-e de bunica … ce dor mi-e de bunicul! Mi-e dor de ei pentru că m-au iubit foarte mult. 

Prea puține îmi amintesc despre bunicul, acesta decedând când aveam vreo 11 ani, însă bunica îmi povestea 

cum, atunci când ea nu era acasă, acesta gătea, și de fiecare dată îmi cumpăra ceva, îmi amintesc de acele 

bomboane mici, galbene, și … care nu erau doar într-o pungă, deoarece bunicul, cumpăra o cutie! De bunica 

îmi amintesc de cea mai veche poveste pe care mi-o spunea seara când stăteam în pat, pe întuneric, cu: 

zâne, zmei, zmeoaice, cu Muma Pădurii. De la bunicul am învățat să iubesc animalele, să mănânc dulciuri, 

iar de la bunica, să aprind focul în sobă, să pregătesc ciorba cu boia, să iubesc poveștile și chiar să creez 

povești. 

Povestea nu se învață rapid în sala de clasă dacă nu, mai întâi, în familie, nu există obiceiul de a 

asculta povești sau de a le spune. Din păcate, azi unii copii nu au bunici sau părinții nu au posibilitatea de 

a sta vreunul cu acesta, iar educația nu putem spune că se realizează în familie. Din diverse opere literare, 

am observat că, dacă un copil va crește până la vârsta de 7 ani fără o educație corectă, din toate punctele de 

vedere, atunci, nu vor reuși nici trei doamne de a schimba un comportament, ca de exemplu, 

comportamentul lui Ionel nu mai poate fi schimbat, oricâte mofturi i-ar fi împlinite, din cauză că acest copil 

nu știe să respecte un program: de studiu, pentru a nu mai rămâne repetent, de a face liniște când trebuie să 

vorbească două persoane, de a sta liniștit sau de a se juca frumos singur, cu jucăriile pe care le avea, de a 

asculta de mamă. 

 
Un copil este ca o plantă: are nevoie de lumină, de căldură, de apă (iubire). Vorba dulce, mult aduce, 

atunci când acel copil înțelege care îi sunt drepturile și responsabilitățile, altfel, nici ”te rog”, nici altceva, 

nu vor crea în acesta un simț al socializării, al empatizării. Un copil poate fi educat de familie și cu ajutorul 

preotului, la biserică, în timpul predicii, ar înțelege ce înseamnă să respecți, să îl iubești pe aproapele tău 

ca pe tine însuți, cum citim din Luca capitolul 14: ”Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te așeza în 

locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine.” sau ”ce ție nu-ți place, altuia 

nu face”. La fel cum mama mai întâi îl învață pe copil să rostească o scurtă rugăciune, așa, apoi la școală, 

doamna educatoare și celelalte doamne vor putea modela acel ”aluat bun” ceea ce se poate mai frumos. 

Fericite sunt mamele care își pot crește copiii așa cum ar dori, însă, în ziua de azi, când auzim că s-au găsit 
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copii nou născuți la tomberoane, oare, Doamne … ce să mai facem …, credeți că introducând educația 

sexuală, nu vor continua să facă unele, unii, la fel? Să avem grijă de copiii noștri, dar să încercăm să avem 

grijă și de copii altora …, deoarece aceștia sunt, poate, aceeași generație, și, gândiți-vă, deoarece cred că 

vă pasă, de viitorul acestei țări, acestor neamuri. Să fim mamă pentru cei ce nu au bunici sau nicio famile, 

să încercăm să avem un suflet de mamă, pentru a educa cu suflet de mamă aceste generații de copii. Poate 

că dacă ar rămâne repetent, atunci să nu-l ducem în excursii, ci să-i cumpărăm cărți de citit pentru inteligența 

sa, de vârsta sa, pentru competențele sa, să ne ocupăm  mai mult de școală. Ar trebui să le citim mai multe 

povești pentru a se crea o conexiune între copil și părinte, pentru a învăța să fie atent, responsabil. Pot fi 

spuse povești: metaforice, istorice, personale, inspiraționale sau altele.  

Pot fi întrebați dacă recunosc personajele dintr-o imagine, apoi captați printr-un ”secret” dintre cele 

5 elemente de bază ale unei povești: 1. crearea atmosferei ”a fost odată…”, 2. conturează  personajul, 3. 

dinamizarea scenei prin  acțiunii 4. generează emoție prin dialog, 5. identifică mentorul, 6. structurează 

mesajul cheie și 3 structuri de povești care provoacă elevii la acțiune (”Eroul cu o mie de chipuri”, un model 

valabil pentru a spune o poveste, de Joseph Campbell): Greuceanu, Păcală, Povești ecranizate. Structuri: I. 

Călătoria eroului: chemarea la aventură (”Metrix”), păzitorul pragului, de exemplu, tatăl îmbrăcat în urs, 

din Harap Alb - CUNOSCUT - trecere în NECUNOSCUT - pragul începutul transformării: mentorul, 

ajutorul, încercări și tentații, ajutoare; REVELAȚIA, abisul: moarte și renaștere - TRANSFORMAREA - 

ispășirea - REÎNTOARCEREA (darul): cunoscut. Structura II. În mijlocul lucrurilor: situație care captează 

atenția, începutul cronologic, fir epic: călătoria, concluzia. III. Structura petalelor reîntărește ce e în mijloc: 

concept, idee: situația 1-2-3-4 (petalele), de exemplu: povestea: ”Tu cât valorezi?” Și alt ”secret”: intonația, 

tonalitatea, comunicarea nonverbală: mimica, gesturile. 

 ”Iubește puțin  cel care poate spune prin cuvinte cât iubește”. (Dante Aligheri) ”Nu cunosc un fapt 

mai înconjurător decât abilitatea de netăgăduit a omului de a-și eleva propria viață printr-un efort conștient.” 

(Herry David Thoreau) Când ai citit ultima carte? (Aurelia Grosu) 

 

Bibliografie: 
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ROLUL COVÂRȘITOR AL FAMILIEI ÎN DEVENIREA COPILULUI 

 

PROF. MATIAȘ CLAUDIA                                                                                            

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LĂZĂRENI, JUDEȚ BIHOR 

 

Rolul familiei în viața copilului este esențial, fiind demonstrat faptul că un elev provenit din familii 

echilibrate va beneficia de un “capital cultural” identic sau apropiat de cultura și valorile vehiculate în 

școală, fapt care îi va facilita integrarea cu ușurință în mediul școlar și, implicit, obținerea unor rezultate 

favorabile.  

 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 rostul familiei în această 

comuniune.  

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 

reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise.  

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, 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. 

Părintele trebuie să dezvolte copilului o atitudine pozitivă atât față de școală și învățare, cât și încrederea în 

potențialul lui. “Cercetările realizate de M.Gilly (1976) au arătat ca elevii slabi trăiesc deseori într-un climat 

tensionat, caracterizat prin instabilitate, prin dezacorduri între cei doi părinți cu privire la educația copilului 

și culpabilizări reciproce…Incoerența atitudinii părinților, lipsa de calm și stabilitate în viața de familie sunt 

tot atâția factori care îl situează pe copil într-un climat de insecuritate afectivă puțin favorabil unei bune 

adaptări școlare. Dacă la divergențele privind educația copilului se adaugă lipsa de afecțiune între soți, cu 

viciile sau neînțelegerile lor, cu certuri, cu acte de violență și cu o integrare slabă a familiei în viața socială, 

avem tabloul complet al unui mediu nefavorabil dezvoltării normale a copilului. Psihicul acestor copii este 

traumatizat. Ei își pierd treptat încrederea în forțele proprii, au sentimente de inferioritate, de nesiguranță, 

devin retrași, timizi, anxioși sau, dimpotrivă, nestăpâniți, obraznici, violenți.”1 

Dorina Sălăvăstru în Psihologia educației consideră că reușita elevilor la învățătură depinde cu mult 

mai mult de factorii culturali sau de nivelul de pregătire al părinților decât de condițiile materiale de viață. 

Autoarea invocă în acest sens  “nivelul de aspirație al părinților și atitudinea lor față de educație, dar mai 

ales bagajul cultural propriu-zis exprimat în limbajul utilizat în familie, în practicile culturale ale acesteia 

(lectura cărților, discuții pe diferite teme, vizionarea de spectacole, vizitarea de muzee, expoziții) și în 

sistemul de valori.”2 

Părinții trebuie să conștientizeze faptul că educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod 

exclusiv şcoala. Doru Costea,  într-un număr al săptămânalului Dilema Veche, în articolul Școala părinților 

enunță tranșant : Părinții nu pot fi substituiți de o catedră! Acesta sublinează într-un mod imperativ 

necesitatea repoziționării atitudinii părinților față de școală. 

Psihologii atrag atenția asupra faptului că, pentru a deveni adulți echilibrați, copiii trebuie crescuți 

într-un climat afectiv securizant, să simtă că sunt iubiți necondiționat, deoarece majoritatea lipsurilor 

resimțite în viața de adult își au rădăcina în copilărie. 

 Părintele care  adoptă un stil parental abuziv, un părinte critic, cu standarde ridicate sau cu așteptări 

nerealiste, îi subminează încrederea copilului în forțele proprii și îi afectează în timp stima de sine. Copiii 

trebuie să experimenteze în familie iubirea necondiționată, să simtă că sunt iubiți prin ceea ce ei reprezintă 

ca valori unice, nu datorită unor motivații exterioare, în sens contrar, copilul învață respingerea. 

 
1 Dorina Sălăvăstru , Psihologia educației, Iași, Editura Polirom, 2004, p. 244 
2Ibidem, p. 242 
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“Respingerea presupune să fi învățat că valoarea ta depinde de răspunsul celuilalt, de felul în care te 

apreciază - de ceea ce spune, ce face. Părintele s-a conectat cu tine prin rezultatele și performanțele tale, și 

mai puțin prin trăirile tale, diferențele tale, identitatea ta diferită de a lui. Nu ai trăit pe deplin acceptarea 

necondiționată.”3  

Pe de altă parte, un stil parental supraprotector are un efect similar în dezvoltarea copilului. Copiilor 

li se îngrădește libertatea de exprimare, devin nesiguri și temători, lipsiți de inițiative sau, din contră, extrem 

de narcisiști.  

În concluzie, atunci când părinţii, profesorii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii 

parteneri în educaţie, fiind atenți la nevoile copiilor, se creează o comunitate de suport care începe să 

funcţioneze. 

 

 Bibliografie: 

1. Petrovai, Dominica, Iubește și fii iubit, București, Editura Humanitas,2018 

2. Sălăvastru,  Dorina, Psihologia educației, Iași, Editura Polirom, 2004     

3. Costea, Doru, Școala părinților, Dilema Veche, nr.615/ 201 

  

 
3 Dominica Petrovai , Iubește și fii iubit, București, Editura Humanitas,2018,  p. 263 
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Cei șapte ani de acasă 

 

Mátyás Ildikó Beáta, prof.de matematică,                                                                              

Şcoala Gimnazială Mircea Eliade 

 

„Educația e cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”  Nelson Mandela 

Educația este factorul principal în formarea copilului, care se realizează prin colaborarea școlii cu 

familia. Școala își asumă responsabilitatea ca, împreună cu familia să asigure dezvoltarea copiilor, 

contribuind astfel la valorificarea potențialului fizic și intelectual al fiecăruia asigurând evoluția școlară și 

socială a acestora.  

Educația începe în familie și apoi continuă la grădiniță și la școală. Familia oferă copilului primele 

cunoștințe despre lumea înconjurătoare, aici are loc formarea priceperilor, deprindreilor de viață. Relația 

dintre părinți și copii este decisivă în dezvoltarea personalității copiilor, pentru că se menține pe toată durata 

vieții și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente sociale. Familia influențează 

copii prin acțiuni concrete, dar și prin puterea exemplului de către membrii familiei.  

Climatul psihosocial care există în familie are un impact hotărâtor asupra copiilor, influențează 

dezvoltarea comportamentală, precum și succesul sau eșecul școlar. Un climat emoțional stabil, o atmosferă 

pozitivă în familie, incurajarea parentală favorizează dezvoltarea caracterului copilului. Fiecare părinte 

trebuie să aibă în vedere particularitățile familiilor lor  în alegerea strategiilor educaționale, pentru că bunele 

intenții nu au intotdeauna efectele pozitive așteptate. Unii părinți la educația copiilor lor colaborează cu 

școala, cu specialiștii din domeniu, iar alții refuză să recunoască faptul că au suferit un eșec în strategia lor 

educațională, și sunt convinși că rezultatele slabe la învățătură, comportamentele necorespunzătoare se 

datorează unor factori externi necunoscuți. O comunicare optimă între diriginte și familie, cu scopul de a 

acționa în mod favorabil asupra copilului, poate opri comportamentele negative.  

Profesorii trebuie să colaboreze cu familia, să se sprijine reciproc, atât în procesul de învățământ, cât 

și în înfluențarea pozitivă a personalității copilului. Scopul acțiunilor lor trebuie să fie aceeași-să facă față 

cerințelor actuale ale societății, să dezvolte competențele cheie ale copilului. În lumea noastră modernă, 

digitalizată bazată pe cunoștințe copilul trebuie să ajungă să se descurce în mod eficient la cerințele care i 

se impun. Familia are posibilitatea să formeze prima dată copilul, să stabilească primele relații sociale, 

relații de comunicare emoțională și verbală, să înțeleagă manifestările copilului. Părinții au oportunitatea 

să-și lărgească orizontul copiilor lor prin oferirea unor modele pozitive din familie.  

Familia  trebuie să sprijine, să mobilizeze copilul în activitatea lui pentru ca să-și valorifice cât mai 

bine propriile capacități. Părinții trebuie să găsească strategia cea mai adecvată în educarea copiilor lor, 

ținînd cont de particularitățile de vârstă și individuale, să nu fie exagerat de exigenți, să nu pună interdicții 

peste măsură, să nu aibă așteptări peste posibilitățile copilului.           Astfel un părinte responsabil nu 

impune copilului prea multe sarcini, nu rezolvă problemele apărute prin pedepse corporale, nu dorește ca 

visele lui neîmplinite să fie visele copilului. O familie este un bun mediu educativ, dacă  există înțelegere, 

respect, întrajutorare între membri săi.  

Părintele trebuie să exercite o autoritate exigentă asupra copilului, dar cu respect. Situația materială 

bună este un factor care favorizează un trai decent. Familia trebuie să fie preocupată cu dezvoltarea 

comportamentului civilizat al copilului, să fie cinstit, respectuos, decent.Pe de altă parte familia este 

obligată să apere copilul de pericole, să aibă grijă de sănătatea lor, să le ofere condiții de odihnă și învățătură. 

Părinții și profesorii reprezintă exemple pentru copil, ei trebuie să-l îndemne să fie prietenos, comunicativ, 

deschis. Pentru o dezvoltare armonioasă, copilul trebuie să se simtă în siguranță în familie, trebuie să 

realizeze că este important pentru cei din jurul său. Familia trebuie să se ocupe de programul copilului, 
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astfel încât să aibă loc în mod proporțional pregătirea lecțiilor, odihna și joaca. Părinții trebuie să-i ajute la 

pregătirea temelor de casă, dacă copii le solicită,să le verifice temele. În aceeași timp trebuie să le 

organizeze petrecerea timpului liber în mod favorabil, oferind excursii pentru cunoașterea frumuseților 

naturii, vizionări de filme ,spectacole la teatru, vizitând expoziții ,muzee. 

Familiile descompuse, violența, certurile, neînțelegerile, vorbele  urâte reprezintă factori de risc în 

educația copiilor. Într-o familie în care este neînțelegere între părinți, părinți și bunici, sau există sărăcie, 

copilul nu se mai simte bine, ceea ce conduce la scăderea interesului față de învățătură, apar notele mici , 

insuccesul, eșecul școlar, care poate să ducă chiar la abandon școlar și la conduite antisociale. Dacă părinții 

solicită rezultate școlare care îl depășește pe copil, sau să facă pregătire suplimentară fără a ține cont de 

părerea copilului poate duce la o stare de neliniște  și tensiune în familie.  

Dirigintele trebuie să colaboreze cu familia, ținînd în mod regulat ședințe cu părinții, să-i înștiințeze 

pe părinți despre rezultatele la învățătură, să-i antreneze părinții în activități școlare și extrașcolare. Părinții 

se pot interesa despre situația școlară al copilului de la diriginte mergând la școală, sau pot participa la 

activități culturale, întreceri sportive, serbări și excursii împreună cu copii lor. Părinții pot ajuta la 

înfrumusețarea clasei,pot ajuta la mici reparații, pot oferi sponsorizare, sau pot atrage fonduri pentru școală. 

O relație bună între familie și școală favorizează educația copilului, dar de multe ori apar dificultăți de 

comunicare. Dacă dirigintele transmite informațiile despre copil într-o formă accesibilă, sau prezintă o temă 

de discuție interesantă părinților poate avantaja comunicarea. Dirigintele trebuie să facă discuții individuale 

cu părinții copiilor problemă, să-l încurajeze pe părinți în schimbarea atitudinii negative a elevului.Totodată 

trebuie să evite analizarea critică, moralizarea părinților, sau să prezinte doar aspectele negative ale elevilor.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 

familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic. Misiunea școlii, a 

profesorilor este să identifice situațiile problematice din familiile copiilor, să îndrume pe cât posibil 

strategiile educative ale acestora în favoarea elevului și mai ales să conștientizeze faptul că relația de 

colaborare școala-familie este hotărâtoare în obținerea performanțelor școlare. 

„Educația este ceea ce rămâne după ce uităm ceea ce am învățat în școală.” Albert Einstein 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

 

Prof. înv. preșc.Mavrodin Nicoleta 

G. P. P. Tic-Pitic, Hârșova 
 

 

 

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 consideră 

Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și ,,ucenicia" pentru 

viață, cea morală rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprimă familia. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 

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. 

Întregul proces de formare si educare a individului, este de fapt un proces de prelucrare şi asimilare 

involuntară a  unor valori culturale din mediul imediat în care individul trăieste, dar şi din medii exterioare, 

mediile de contact voluntar sau involuntar la tot ceea ce un copil primeşte din familie, se adaugă ceea ce 

şcoala îi oferă, grupurile de joacă, strada, dar o influenţa din ce în ce mai mare asupra personalităţii unui 

copil,astăzi o are mass-media, primul loc fiind ocupat de valorile promovate de televiziune.Ţinând seama 

de faptul că familia are cea mai îndelungată influenţă asupra omului, ea trebuie să răspundă multiplelor 

sisteme coltural-morale cu care individul va intra în contact în această societate, o societate care este 

denumită „societatea prefacerilor continuu". 

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.  

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. 
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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 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. 

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. 

Jocul continuu de acţiuni şi reacţiuni care are loc în mediul familial contribuie şi la socializarea şi la 

individualizarea copilului, la constituirea principalelor resorturi care determină specificul dinamic al 

personalităţii. Deşi grădinița aduce un important aport informaţional copilului şi are un rol esenţial în 

educaţia acestuia, pilonul principal în formarea lui rămâne familia. Ideal ar fi să existe o continuitate între 

grădiniță şi familie, astfel încât cele două să ofere copilului un mediu echilibrat în care să se dezvolte. 
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Cei șapte ani de acasă 

 

Prof. Educ. Dana Vasilica Mazilita                                                                                            

Școala Specială ”Sfântul Mina”, Craiova 

 

 

“Felul în care dai, contează mai mult decât ceea ce dai.“ (Pierre Corneille) 

 

Una dintre cele mai importante lectii pe care copiii o învață  în perioada celor șapte  ani de acasă, este 

generozitatea. Legat de aceasta, am scris o poveste pe înțelesul  lor, pe care doresc să  v-o trimit. O poveste 

pe care o pot regăsi, cu ușurință, în  viața  lor de zi cu zi, despre cum putem să  fii atenți și să  ne ajutăm 

semenii în  momentele dificile, rupând o bucățică din darnicia inimilor noastre. 
 

Un gest frumos 

 

Primul clinchet al clopoţelului a răsunat şi la Şcoala din Poieniţă, iar prietenii noştri şi-au reluat cu 

bucurie şi emoţie locurile în bănci. Fiecare îşi pregătise din timp ghiozdanul cu toate cele de trebuinţă,  

astfel încât Doamna Mormăica, noua dirigintă a clasei,  despre care nu auziseră încă nimic,  să fie pe deplin 

mulţumită. 

De altfel, pot să vă spun că după ce s-a prezentat pe scurt, Doamna Mormăica a dorit de îndată să dea 

citire unei liste din agenda personală, pentru ca toţi elevii să verifice dacă au într-adevăr tot ceea ce le este 

necesar pentru buna desfăşurare a orelor. Aşadar, ascultau cu toţii cu mare atenţie.  

Singurul pe a cărui bancă nu se vedea tronând teancul de cărţi şi caiete era maimuţica Charlie, care a 

fost nevoit să le explice tuturor că şi-a uitat ghiozdanul în autobuzul şcolar. Doamna Mormăica l-a iertat, 

primind în schimb promisiunea că mâine şi banca lui va arăta ca a unui şcolar. După plecarea ei însă,  

Charlie a început să plângă,  spunându-le prietenilor săi că adevărul era cu totul altul: 

,,Ştiţi,  eu nu am avut bani să îmi cumpăr un ghiozdan! Tatăl meu este bolnav iar din banii pe care îi 

câştigă mama nu am reuşit să  cumpărăm ghiozdan decât perntru surioara mea care a intrat în clasa întâi.” 

Auzind aceasta, ursulețul  Oaili s-a hotărât să îi dea lui Charlie ghiozdanul cel nou,  pentru că oricum 

îl avea pe cel de anul trecut care nu arăta chiar aşa de rău! 

Toţi celilalţi colegi au renunţat la câte un caiet şi o carte. Charlie le-a mulţumit cu mare bucurie şi se 

gândea deja cu nerăbdare la întâlnirea din ziua următoare cu Doamna Mormăica. Acum va putea şi el să se 

pregătească aşa cum se cuvine pentru ore! 

 

Sfatul Ursuleţului Oaili este să vă ajutaţi întotdeauna prietenii care trec prin momente grele! 

Dana Vasilica Maziliţa 
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Prejudecăţile- piedici sau suport către politeţe? 

 

Mehelean Pop Andreea 

 

“Manierele necesită timp, nimic nu este mai vulgar decât graba.” Ralph W. Emerson 

Aşa cum spune R.W.Emerson bunele maniere nu se dobândesc peste noapte prin lecturarea unei cărţi, 

ci ele se dezvoltă în timp, încă din copilărie, fiind nevoie de atenta îndrumare a familiei, îndeosebi prin 

puterea exemplului. Comportamentul manierat şi politicos începe cu cei şapte ani de acasă, părinţii şi 

bunicii fiind responsabili de insuflarea primelor reguli de politeţe a copilului şi a bunului simţ. 

Aşadar, ne dăm seama că un copil este pregătit pentru a-i fi stabilite anumite reguli şi limite, mai ales 

atunci când observăm că imită adulţii, semn că acesta a început să asimileze informaţii. Din acest motiv 

părinţii trebuie să fie atenţi la comportamentul lor. Copiii învaţă mult mai repede ceea ce văd în jur decât 

spunându-le ce trebuie să facă. Felul în care vorbesc şi se comportă părinţii unul cu celălalt, felul în care 

vorbesc la telefon, sau atitudinea pe care o au faţă de lucruri în general, sunt lecţii zilnice pentru copii. 

Din când în când mai auzim copiii spunând: “mama mea zice că…” şi ne dăm seama că mamele în 

special se ocupă mai mult de educaţia copiilor, poate şi din cauza faptului că alocă mai mult timp pentru 

familie, copii. Nu ignorăm importanţa rolului tatălui în familie, însă ne vom concentra mai mult acum pe 

rolul mamei în educaţia copiilor. 

Ne dăm seama că atunci când copiii reproduc deseori ceea ce aud de la mamele lor, aceştia nu neapărat 

au trecut prin filtrul minţii ceea ce li s-a spus, ci mai degrabă sunt nişte prejudecăţi. Prejudecăţile sunt 

inevitabile, necesare şi nu sunt doar rele, multe sunt bune, folositoare, ne ajută să ne explicăm lumea şi să 

funcţionăm înainte de a ne putea face noi înşine o părere despre lucruri. Deşi nu ne place să recunoaştem, 

majoritatea ne ghidăm în viaţă după acestea. Peste tot auzim spunând: nu e bine să..., nu e frumos să..., o 

să se supere x dacă spui asta, dacă faci asta..., ceea ce nu e greşit dacă astfel putem să îi facem pe copii să 

se acomodeze mai uşor într-un colectiv.  

Primele principii, cele mai la îndemână sunt probabil cele legate de asigurarea unui rol  optim în 

societate, adică politeţea, respectul faţă de ceilalţi.  Dar cum poţi să-i explici unui copil să fie politicos? 

Sigur că aici putem introduce proverbul “ce ţie nu-ţi place, altuia nu face” – un principiu despre care cred 

că este cel mai direct şi uşor de explicat. Însă nici acest principiu nu este uşor de respectat, doar dacă este 

pus în practică de către toţi, altfel este imposibil. Observam adesea la clasă când chiar şi dintre cei mai 

respectuoşi copii se întâmpla să răbufnească din cauza a unui lucru urât făcut de un alt copil. În cazul acesta 

e foarte greu ca ei să priceapă că dacă faci rău, aştepţi să ţi se facă la fel şi dacă faci bine, de asemenenea 

aştepţi numai bine.  

Există clar şi cazuri în care copiii nu manifestă prea multă empatie şi ne pun în dificultatea faptului 

de a soluţiona şi astfel de conflicte. Ceea ce numim noi un comportament civilizat este o foiţă foarte subţire 

care se rupe când copiilor le sunt ameninţate valorile şi credinţele insuflate acasă. Ca să mai ieşim cu bine 

din această situaţie, am putea noi înşine, ca adulţi să exemplificăm mereu acest principiu faţă de copii, mai 

precis de fiecare dată când se comportă nepoliticos (de exemplu refuză să facă ceva, complet nejustificat, 

chiar şi după ce se epuizează toate încercările de negociere), le explicăm că acum se poartă nepoliticos sau 

rău faţă de noi şi din acest motiv nu mai vreau să-i îndeplinesc o oarecare dorinţă (ceva ce le place să facă). 

Astfel învaţă că acţiunile lor au consecinţe şi că este în puterea lor să influenţeze rezultatul unei interacţiuni.  

Nu ar trebui să le refuzăm niciodată afecţiunea, oricât de urât se comportă, să ştie că dragostea nu 

este condiţionată de un comportament nepotrivit, ci acţiunile noastre sunt punctuale, dar chiar şi acestea pe 

termen scurt.  
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În concluzie vreau să spun că mi-am dat seama recent că principala moştenire pe care o lăsăm copiilor 

noştri sunt lucrurile acelea în faţa cărora ei vor putea spune expresia “mama mea a spus…”când vor fi 

adulţi. Ne-am dori cu toţii ca măcar lucrurile acelea să nu-i încurce în viaţă, să-i ajute să se adapteze lumii 

acesteia pentru că un lucru este cert, celor care nu se adaptează le este extrem de greu, iar acest lucru nu ni-

l dorim pentru copiii noştri.   
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Familia stă la baza educației copilului 

 

Prof. înv. preprimar Meiroșu Liliana Georgeta                                                                                      

Șc. Gimnazială Vădeni 

 

Familia e prima școală în viața unei ființe. Acolo înveți să mănânci, să mergi, să te joci, să te îmbraci, 

să te comporți, să respecți și să te respecți, să te comporți, să faci diferența dintre bine și rău, să fii om sau 

animal-  animal de pradă sau de companie.Părinții spunem mereu că sunt oglinda copiilor dar copiii sunt 

rezultatul  exemplului  lor  care din păcate de multe ori nu e cel mai bun. Din totdeauna copiii au urmat mai 

întâi exemplul și apoi cuvântul. Dacă tatăl a ridicat mâna și a lovit mama, copilul, neștiutor, va face la fel 

iar mai tîrziu, cînd va înțelege și cuvîntul, va ști, poate, că nu e bine, dar deja a văzut un exemplu  care 

posibil îl va urma dacă îl va vedea repetându-se.  

Lumea a evoluat și exemplul personal nu a mai fost suficient, am găsit exemple de comportamente  

greșite chiar în literatura pentru copii, iar morala ,, nu e bine,,  a găsit la unii gîndul să încerce și ei dar să 

vadă ce se întâmpă dacă fac  altfel pe parcurs. Hai să merg la bunica să îi duc ceva de mîncare și dacă mă 

întâlnesc cu lupul îi arăt eu lui să mai fie rău! – a avut alt deznodământ.  

Copilul e foarte influențabil, nu face rapid diferența dintre bine și rău și atunci cu grijă, atenție și 

dragoste trebuie îndrumat spre bine și corect. 

Exemplul ce ni-l dădea biserica acum e depășit, e luat în râs, pentru că lumea nu mai crede în ea   și-

n învățăminele sale, pentru că principiile morale nu mai au aceeași valoare. Lumea vrea mai mult și mai 

repede să obțină ce își dorește și cum altfel să aibă dacă nu călcînd în picioare moralitatea, nepăsându-i  de 

suferința aproapelui  și  neținând cont de copilul de lângă el care crește, are de toate material vorbind, dar 

nu are clipele de căldură părintească  ce le poate oferi un părinte și care reprezintă baza sufletească a 

adultului în devenire și exemplul ce îl va oferi la timpul său.Adulți și copii au uitat să spună o rugăciune, 

să meargă la biserică, să respecte sărbătorile și din păcate cele mai mari sărbători au devenit comerciale, nu 

mai sunt respectate creștinește  și aici vorbesc de Paște – Învierea Domnului  și  Crăciun- Nașterea 

Domnului. 

Nici școala nu mai are puterea ce o avea, respectul și interesul au dispărut iar presiunile ce se fac 

asupra  ei  care de cele mai multe ori nu urmăresc o dezvoltare logică a copilului fac ca ea să nu mai aibă 

credibilitate și să fie luată în derâdere. Discuțiile denigratoare avute în familie în prezența copilului la adresa 

școlii și a cadrelor didactice face ca acesta  să-și dezvolte o atitudine negativă față de învățământ și slujitorii 

ei. 

Exemplul cel mai repede de urmat îl găsesc copiii în lumea virtuală care acum e la îndemâna oricui 

numai că nu e calea cea mai bună de urmat. Părintele trebuie să selecteze ce urmăresc copiii, să le 

restricționeze  accesul  la internet  dar de cele mai multe ori nu o fac și copiii sunt uitați în fața calculatorului 

pentru ca ei să desfășoare alte activități și să nu fie deranjați, de cel mai multe ori. 

Și iar am ajuns la familie, la ce ne oferă și cum educă. Totul pornește acolo cu bune și rele, dacă  

părinții nu sunt conștienți de importanța lor ca părinți, de rolul lor în educarea copilului- lasă că merge la 

școală și învață- acolo nu putem  vorbi de cei șapte ani de acasă și nici de  un copil educat. 

Principiile morale cu care au fost crescute alte generații s-au modificat de-a lungul timpului și au fost 

și înlocuite, dar respectul, bunătatea, simpatia și empatia, încrederea în bine și omenie ar trebui să aibă un 

loc aparte în dezvoltarea omenirii și să nu fie uitate sau ignorate. 

Să sperăm că generațiile următoare nu vor pierde din valorile ce strămoșii au luptat să le păstreze! 
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Importanța familiei în educarea tinerilor 

(Studiu de specialitate) 

 

 

Prof. Merișor Adela Petruța 

Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari, Județul Gorj 

 

 
Educația este fundamentală pentru orice societate, pentru fiecare individ indiferent de naționalitate, 

sex, clasă socială sau religie. 

 

Să educăm, astfel, copilul de la vârste fragede, să îi deschidem ochii pentru ca el să vadă că este un 

pion important în societate, ca o piesă de puzzele în ansamblul jocului. 

 

Educația sănătoasă este orientată către spirit și are meritul  de a ne deschide ochii, de a ne face să 

înlăturăm stratul superficial al lucrurilor. O minte deschisă este capabilă să se bucure de drepturile sale, să 

se sesizeze când acestea sunt încălcate, dar nu în ultimul rând, un om educat trebuie să stabilească o limită 

între fericirea lui și încălcarea drepturilor altor oameni. 

 

Un factor care poate interveni în mod crucial în educația copiilor sunt părinții. Aceștia joacă un rol 

determinant în generarea credințelor și atitudinilor copiilor, și ca atare pot influența – pozitiv sau negativ-  

deprinderile pe care elevul  și le însușește în cursurile de educație interculturală. Stereotipurile părinților 

sunt transmisibile  la copii, și se pot dovedi greu înlăturat atunci când, odată dărâmate în cadrul cursurilor 

de educație interculturală, sunt reinstaurate în mediul familial.  

 

Poate apărea atunci conflictul intern al elevului care primește acasă un set de orientări și de criterii de 

evaluare a realității înconjurătoare, iar școala și cursurile de educație interculturală încearcă să 

dezrădăcineze tocmai aceste imagini și sereotipuri primite. 

 

Școala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familia elevilor (pentru a discuta eventualele 

probleme de natură comportamentală, materială sau socială și pentru a se găsi soluții care să ducă la 

rezolvarea acestor probleme), cu centrele de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani (pentru 

a aduce la cunoștință acestora abaterile școlare ale elevilor  și pentru a afla despre modul lor de viață în 

aceste instituții, activitățile extrașcolare în care sunt implicați, etc.). 

 

Învățământul nu este decât o parte din educația copilului. O bună parte  a educației se petrece în afara 

școlii. 

 

Atitudinea părinților se răsfrânge asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor 

învățării. 

 

Grupurile sociale implicate în situația școlară ( în special părinții și profesorii) au dreptul să 

influențeze gestiunea școlară. 

 

Sistemul educațional este complex și diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem produsul 

acestui sistem. Dreptul la educație este un drept de care ar trebui să beneficiem cu toții. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Merlău Diana Mihaela, prof. înv. primar,                                                                                     

Șc. Gimn. Nr. 46, București 

                                                                                                                                                                

Educația de acasă nu trebuie separată de cea școlară. Este benefic pentru copil ca părinții să cunoască 

ce se întâmpla la școală  și ca profesorii să cunoască situația familială. Implicarea părinților în educația 

școlară a copilului înseamnă și sprijinul dat în realizarea sarcinilor școlare; oferirea de materiale alternative 

pentru a-i face munca de înțelegere, memorare și învățare mai simplă. Trebuie purtate discuții despre școală  

cu copilul, interesul pentru activitățile școlare, materii, colegii de clasă.  În ceea ce privește colaborarea 

dintre părinți și profesori, sunt recomandate activități prin care părinții și profesorii să se cunoască și să 

colaboreze împreună spre binele copiilor. 

Aspecte legislative ale implicării părinților în educația copiilor      

ROFUIP 

Art.45. (1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ, în 

vederea realizării obiectivelor educaționale.  

(2) Părinții/tutorii legali au obligația ca, cel puțin o data pe lună, să ia legătura cu învățătorul/ 

dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor.  

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal sunt obligați, conform legii, să asigure 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu. 

ROFUIP 

Art.84 (5) Personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii, 

părinții/reprezentanții legali ai acestora.  

(6) Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natura să afecteze imaginea 

publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.  

(7) Personalului din învățământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea 

verbală sau fizică a elevilor și/sau a colegilor. 

Operaționalizarea mai clară a conceptelor de implicare și de participare a părinților (Feuerstein, 2000 

și Desforges, 2003, apud Smith et al., 2007) permite diferențierea următoarelor aspecte: 

- două tipuri de implicare a părinților și anume: spontană, care pornește de jos în sus, fata de cea 

planificată, de sus în jos. Cea din urmă se referă la intervenții sau programe construite cu scopul de a rezolva 

problema insuficientei participări sau absenței părinților; 

- implicarea acasă - spre exemplu, o discuție acasă despre activitățile de la școală  și implicarea la 

școală, de exemplu, participarea părinților în activitățile școlii sau aspecte de organizare a activității școlare: 

comunicarea cu școala, relația școală  - părinți (Smith et al., 2007; Lambert 1985 apud Ho et al., 2011; Dor, 

2013). 

Încrederea este vitală pentru colaborare și reprezintă un factor important pentru îmbunătățirea 

rezultatelor școlare. Încrederea între părinți și profesori poate fi abordată teoretic la diferite niveluri: 

individual, instituțional sau social. 

În țara noastră, Legea educației naționale nr.1\2011 arată că părinții sunt parteneri principali și 

beneficiari ai procesului de învățământ. Articolul 80 prevede că toate deciziile majore din învățământul 

preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinților. Legea 

Educației Naționale dă dreptul părinților să participe activ la conducerea unităților de învățământ, prin 

prezența în consiliul de administrație al școlii – a doi sau trei reprezentanți ai părinților, în funcție de 

mărimea școlii (Articolul 96). Părinții sunt implicați în realizarea ofertei educaționale la nivelul unității de 

învățământ, prin implicarea în organizarea programelor școală  după școală, dar și la stabilirea 

curriculumului la decizia școlii. 
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Avantajele pentru părinți, profesori și comunitate sunt relatate și în literatura de specialitate (Epstein, 

2009) evidențiind importanta implicării părinților în viața școlii, având un rol deosebit în educația și 

dezvoltarea elevilor.  

Implicarea părinților în viața propriilor copii are ca efect semnificativ o mai bună îndeplinire a 

cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. Pe plan școlar, se observă efecte directe asupra reducerii 

abandonului școlar, câștigul copiilor fiind de departe benefic. Acest lucru conduce la obținerea unor 

rezultate mai bune la școală și de asemenea, la înregistrarea unei rate de promovabilitate ridicată. De aici 

rezultă și șansa elevilor de a finaliza studiile într-un timp real și posibilitatea de acces la învățământul post-

secundar, ca urmare a motivației pentru învățare și de valorizare a acestora.     
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FAMILIA-FACTOR AL SUCCESULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Meșină Mirela                                                                                             

Școala Gimnaziala Nr. 150 

 

Actul educaţional se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor tradiţii ce s-au acumulat de-a 

lungul existenţei sale. Factorii educaţiei asigură un cadru social organizat pentru desfăşurarea acţiunilor 

educative. Ei se constituie la nivelul societăţii şi funcţionează pe baza unor norme, principii şi legi, care îşi 

vor pune amprenta asupra tuturor componentelor acţiunii educaţionale. 

În categoria factorilor educaţionali putem include: şcoala, familia, instituţiile cultural- educative, 

mass-media etc. Atât timp cât copilul este integrat în unul sau altul din aceste medii, asupra sa se exercită 

influenţe educative.       

Mediul familial, în condiţii normale, ar trebui să întreţină spiritul de respect pentru şcoală, să 

stimuleze efortul de învăţare. Grupul extrafamilial, de prieteni, trebuie să funcţioneze şi el ca un stimulent, 

cu influenţă asupra aspiraţiilor şcolare şi profesionale. 

Pentru un elev, succesul sau insuccesul la un examen influenţează poziţia acestuia în familie, în grupul 

de prieteni, prestigiul familiei, percepţia socială. În acelaşi timp, măsura succesului şcolar e un rezultat al 

calităţii educaţiei oferite şi de familie. 

Familia sau grupul de prieteni reprezintă, de asemenea, factori ai succesului şi insuccesului şcolar. 

Mediul familial pregăteşte şi întreţine spiritul de respect pentru şcoală, pregăteşte şi întreţine efortul de 

învăţare. Părinţii sunt membri ai comunităţii şcolare, iar în România există posibilitatea ca ei să se 

organizeze în consilii şi societăţi şi să delege reprezentanţi în consiliile de administraţie ale şcolilor. 

În ,,Tratat de pedagogie” (2008, p. 306), Ioan Botaş precizează: ,,creşterea şi educarea copiilor 

reprezintă îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile 

economice sau de altă natură. Mediul educogen familial are influenţe deosebit de puternice asupra formării 

personalităţii copilului, a comportamentului lui, care îşi menţin forţa educativă uneori toată viaţa. De aceea 

poporul nostru acordă o importanţă deosebită educaţiei ,,celor 7 ani de-acasă””. 

Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că dezvoltarea psihică a elevului are o istorie individuală, a 

cărei fundamentare se realizează încă din familie. Aceasta îndeplineşte un rol nebănuit de important în 

formarea ierarhiei valorilor individuale. Copilul, crescut într-un anumit tip de climat afectiv şi intelectual, 

va asimila mai uşor acele valori socio-culturale cu care vine în contact repetat şi nemijlocit prin modelele 

de conduită ale părinţilor. 

Familiile cu un nivel de aspiraţie ridicat, orientate spre succese şi performanţă, acordă o importanţă 

deosebită reuşitei şcolare a copilului. Modul de relaţionare cu părinţii, înţelegerea şi atenţia acordată 

copiilor de către părinţi, descoperirea şi punerea în valoare a aptitudinilor joacă un rol decisiv în planul 

reuşitei şcolare. 

Relaţia părinte- copil începe încă din prima zi de viaţă şi se constituie pe tot parcursul existenţei 

noastre. Una din problemele importante cu care se confruntă părinţii şi care poate deveni o cauză a 

insuccesului şcolar constă în răsfăţul copilului. Din dorinţa de a nu-l lăsa pe copil să rezolve singur, având 

ei grijă să facă totul, copilul răsfăţat este, de fapt, victima unei atitudini de supraprotecţie. Se poate întâmpla 

ca atunci când este pus în faţa unei situaţii noi, copilul să nu poată rezolva nimic rămânând dezorientat. Un 

astfel de copil nu este obişnuit să lupte cu greutăţile, iar atunci când trebuie să înfrunte dificultăţile se 

expune la insucces. El poate deveni timid izolându-se, fie devine agresiv şi impulsiv.  
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Un alt aspect care se referă la familie e situaţia economică a acesteia. Când avem instabilitate din 

acest punct de vedere, când există un nivel scăzut al veniturilor, toate acestea afectează traiectoria şcolară 

a elevului în mai multe feluri. Sărăcia face ca multe familii să nu poată suporta cheltuielile de şcolarizare 

ale copilului şi se recurge la întreruperea şcolarităţii. Totodată pot să apară conflicte intrafamiliale, relaţii 

tensionate, din cauza neputinţei de a-l da pe copil la şcoală. Atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a 

părinţilor faţă de şcoală, atmosfera încordată, poziţia defavorabilă între fraţi, toate acestea exercită o 

influenţă negativă asupra copilului. 

Cercetările statistice efectuate au arătat că între mediul socio-cultural al elevilor şi performanţele 

şcolare ale acestora există strânse legături. E important de ştiut şi atitudinea elevului faţă de cunoaştere, 

nivelul aspiraţiilor lui, sensul pe care îl acordă reuşitei şcolare. 

În faţa insuccesului şcolar, este bine ca părinţii să comunice cu copilul şi să-i împărtăşească din 

propria experienţă, dar şi să-l lase să vorbească despre experienţa trăită, cum se simte în urma ei. Dacă 

părinţii îl vor demoraliza pe copil şi vor da proporţii exagerate unui eşec, copilul se poate izola şi poate 

intra într-o stare de depresie. În astfel de momente sunt importanţi şi prietenii, care îi pot fi alături. Părintele 

nu trebuie să-l priveze pe copil de aceştia, deoarece riscă să amplifice conflictul şi să ajungă la consecinţe 

mai puţin fericite. 

Succesul corelează pozitiv cu performanţa, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în 

ce mai bine, atunci când vorbim de elevi. Trebuie stabilite strategii adecvate şi valoroase pentru obţinerea 

succesului, întrucât acesta are influenţe extraordinare asupra întregii personalităţi. 
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”Educația în familie/Cei șapte ani de acasă!” 

Familia - un factor important în educația copiilor 

 

 

Michai Anamaria 

Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul Isteț”, Turda 
 

 

”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 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori familiali, școlari, 

comunitari.           

Factorii famililali sunt cei mai importanți în  dezvoltarea unei personalități armonioase, în securitatea 

fizică, afectivă și materială a copilului.  Mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacțiuni afective 

intense, este apt să reacționeze la trebuințele copilului, să participe la formarea imaginii sale de sine și 

despre lume și să favorizeze dezvoltarea optimă a personalității.      

Datorită multiplelor funcții pe care le îndeplinește, familia, a fos, dintotdeauna, considerată ca fiind 

o importantă instituție socială cu un rol hotărâtor în formarea copilului pentru viață. Familia, ca mediu 

social,  reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie precedând-o pe cea 

instituțională. În primii ani de viață, copilul este dependent de părinți, iar aceștia trebuie să aibă în vedere 

atât latura fizică a îngrijirii lui, cât  și educația psiho-socială, urmărindu-se concomitent educația 

intelectuală și morală în scopul formării caracterului acestuia.  

Copilul primește din familie primele impresii despre lume și viață, despre fenomene din natură, dar 

și din societate; își însușește limbajul, care devine cu timpul un puternic instrument al dezvoltării sale 

psihiice, prin comunicarea continuă cu membrii familiei. Părinții sunt cei care îi va îmbogăți vocabularul, 

îl va învăța să se exprime corect și coerent, vor fi atenți la felul în care  copilul pronunță cuvintele și îi va 

corecta vorbirea.  

Așadar, în cadrul familie, copilul  acumulează primele cunoștințe, își formează primele reprezentări. 

Acesta este motivul pentru care părinții trebuie să satisfacă setea de cunoaștere a micuțului, acordând o 

atenție deosebită întrebărilor acestora și răspunzând curiozității lui cu privire la originea lucrurilor din jur. 

În familie, copilul dobândește primele experiențe morale.   

Părinții îl învață, încă din primii ani de viață să înțeleagă ce este bine  și ce este rău, ce este permis și 

ce este interzis. Pentru faptele și acțiunile dezirabile copilul va fi încurajat și lăudat, iar pentru  cele 

indezirabile, copilul va fi dojenit. Însă cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele 

pozitive din familie, deoarece la această vârsta, 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 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. 

Dacă în domeniul instrucției, școala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea profesională, din 

punct de vedere formativ, mai ales, în domeniul moral, climatul familial și influențele primare sunt  cele  

care își pun amprenta asupra caracterului și conduiutei generale ale copilului. Deci putem afirma că educaţia 

copilului este cea mai profitabilă investiţie în timp, atenţie, înţelegere și 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.  

Cu alte cuvinte, familia exercită o influenţă deosebit de profundă 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, 
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copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. 

În concluzie putem afirma că  „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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,,Educația în familie‘’’ 

 

 

Profesor Miclea Adela Elena,  

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu’’-Turda, Jud. Cluj 

 

Lumea contemporană, prin ritmul rapid impus schimbării,  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,și  știintific. 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 măsura la găsirea unor soluții 

adecvate. Pe lângă componenta genetică, prin care sunt preluatre 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 ofera copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de 

conduită, dar și climatul socioafectiv 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 ca ea 

este primordială și se menține pe toată durata vieții ,dar și prin faptul că familia mediază și condționează 

comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente sociale, în special cu școala. 

Influețele 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 imitție 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 a le copiilor, comportamentul lor socio-moral. 

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.  

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. Ceea ce într-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 afla in 

fața unei situații oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile susținute, interesul manifestat pentru copil 

și, pe de altă parte, rezultatele efective obținute, sub așteptări. 

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 
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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 neadecvarii lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații 

concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor. 

Severitatea exagerată – manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin privțtiuni 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 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, 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 randul 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 

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. 

Apar astfel atitudini de îngamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilități, 

dar și atitudini de subevaluare a copiilor, precum și slabe posibilități de adaptare la situții noi. 

Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 

independenței de acțiune a acestora, a initiațivei. Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifestă 

o teamă permanentă pentru viața și activitatea copilului lor, și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și 

comportare fără să accepte abateri, plângeri sau nemulțumiri. Principala consecință se exprimă într-un 

comportanment lipsit de inițiative, instalarea unei temeri nejustificate de acțiune, și mai ales de consecințele 

ei, în ultimă instanță, timiditate exagerată. 

Considerând că nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltării 

armonioase a personaliățtii copilului, concluzionam caă ”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 întamplă la școală. Dar în același timp el are nevoie de un cadru de disciplină 

destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și inchipuie că libertatea lui e fără margini și, totodată, să știe că părinții 

săi împartășesc același nivel de exigență.”(M. Gilly). 

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. 
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Familia și școala – rolul lor în formarea personalității școlarului mic 
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Școala Gimnazială nr. 169 

 

Familia este cosiderată cea mai potrivită colectivitate socială, privind formarea copilului prin oferirea 

de modele a rolurilor sociale pe care individul le are de îndeplinit. Primele valori sociale sunt transmise de 

familie. Înainte să primească o educaţie instituţionalizată, copilul învaţă o serie de lucruri, pe care şcoala, 

deşi copilul e la începutul procesului educativ, trebuie să le ştie.  

Astfel, şcoala trebuie să cunoască valorile educative propagate în interiorul familiei, pentru a şti pe 

ce se bazează. Deşi începe şcolarizarea, rolul familiei nu se încheie, ci continuă, sarcinile şcolii şi cele ale 

familiei, atât în materie de educaţie, cât şi în materie de instrucţie, se împletesc şi se sprijină reciproc, ele 

trebuie să conlucreze, nu să meargă în direcţii diametral opuse. Modalităţile prin care familia îşi exercită 

influenţa educativă sunt numeroase, acestea evidenţiindu-se din prima copilărie când este semnalată 

importanţa relaţiei dintre mediul familial şi dezvoltarea limbajului. Posibilităţile de a avea în cadrul familiei 

o bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de 

asemenea, la dezvoltarea intelectuală a copilului. 

Școala este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa 

educativă să fie mai profundă și de durată. Colaborarea scolii cu familia este necesară și în vederea unei 

informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

Modul în care se dă sprijinul la învăţătură are de asemenea o mare influenţă în dezvoltarea 

capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia în îndeplinirea îndatoririlor 

şcolare, ceea ce îi creează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă; alţii au o atitudine rigidă, 

aspră, ceea ce îl inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii. In convorbirea cu părinții, profesorul (învățătorul) 

trebuie să dovedească mult tact. Să aiba atitudinea unui prieten, să fie apropiat, să găsească argumente 

potrivite și temeinice, ca părinții să le accepte fiind convinși de utilitatea lor, dar să nu renunțe la 

convingerile sale daca acestea sunt bine întemeiate.  

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. De altfel, în 

contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea socială a şcolii 

depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului  şcolar avâdn în 

vedere  şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale 

pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie 

şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 

sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor,  şi continuând cu 

identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru 

şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un 

cadru pentru o continuă reevaluare. 

Spre a ajuta eficient pe copii, părinții trebuie săpăstreze o legatură permanentă cu școala, spre a se 

informa despre rezultatele muncii si despre comportarea lor la scoala.  
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Au existat intotdeauna educatori excelenti si parinti iubitori care nu si-au pus probabil atatea probleme 

si totusi au reusit foarte bine, dar poate ca acest lucru era mai usor intr-o lume foarte statornica, in care 

traditia avea ultimul cuvant. Modificarea pe care au suferit-o, in curs de o generatie sau doua, relatiile dintre 

parinti si copii, dintre adulti si tineri, apare mai vadita in consideratia pentru copil. 

O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor la activităţile şcolii 

şi au propus diferite forme de activităţi de colaborare. Anumite practici au drept obiectiv ameliorarea 

relaţiilor dintre familie  şi  şcoală: în cadrul acestor programe, părinţii contribuie la elaborarea  şi realizarea 

unor activităţi care stimulează schimbul de informaţii  şi care favorizează relaţiile interpersonale 

armonioase. 

În condițiile Școlii de acasă, rolul părintelui în educația copilului a devenit și mai important, mai ales 

pentru școlarii mici. Fără ajutorul părinților, copiii nu se pot conecta la lecțiile online și practic nu pot 

beneficia de educație. După cum știm cu toții, fiecare școală are o platformă pe care se desfășoară activitățile 

educative. Profesorul poate oferi feedback pentru ceea ce lucrează elevii doar dacă părintele își ajută copilul 

să-și încarce produsul muncii pe platformă. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi să consacre mai mult timp şi 

energie pentru participarea la activităţi. Unii dintre ei nu sunt disponibili decât în mod punctual şi pot să 

participe la un eveniment special. Este foarte important ca părintele să ofere sprijin psihologic copiilor, 

astfel încât aceștia să înțeleagă necesitatea continuării activităților de învățare în mediul online și importanța 

păstrării sănătății în condiții de pandemie. 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate cei mai importanti in dezvoltarea unei personalitati 

armonioase, in securitatea fizica, afectiva si materiala a copilului. Indiferent de modul de organizare , 

mediul familial intemeiat pe un sistem de interactiuni afective intense este apt de a  reactiona la trebuintele 

copilului, de a participa si favoriza elaborarea personalitatii, a imaginii sale de sine si despre lume. 

Implicarea părinților în viața școlarului mic îl face pe acesta să fie mai încrezător în sine, putând să 

depașească toate obstacolele pe care le întâlneste nu doar la școală, ci și în viața de zi cu zi. 
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PREGĂTIREA TEHNICĂ ÎN JUDO 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 

 

 

Judo-ul, disciplină sportivă cu tradiții în multe țări ale lumii, a cucerit numeroși adepți și în țara 

noastră, deoarece este un sport plăcut și cu un caracter utilitar contribuind la o dezvoltare multidisciplinară 

a omului, el dezvoltând îndemânare, viteză motrică, forța, rezistența, orientarea rapidă în spațiu, hotărârea 

și curajul. 

Ca sport contemporan, judo-ul și-a cucerit un loc bine definit în categoria sporturilor individuale de 

luptă. Ca orice ramură de sport, judo-ul are conținut propriu, procedee tehnice specifice și forme adecvate 

de organizare a pregătirii. Procedeele tehnice sunt create și adaptate la posibilitățile pe care le oferă 

costumul special al sportivului atât la antrenament cât și în competiții. 

Tehnica unei ramuri de sport cuprinde totalitatea acțiunilor motrice executate ideal din punct de 

vedere al eficienței acestora. Tehnica presupune efectuarea rațională și economică a unui tip de mișcări 

specifice ramurii de sport. 

Prin tehnică se înțelege totalitatea procedeelor și mijloacelor de executare a mișcărilor specifice care 

asigură într-un mod cât mai eficient concretizarea posibilităților psiho-fizice ale judoka în vedera obținerii 

unor performanțe în competiții. 

Tehnica propriu-zisă este formată din structuri și mișcări bine stabilite, cu mare eficiență, care la 

rândul lor conțin elemente și acțiuni tehnice. Tehnica judo-ului reprezintă executarea conștientă, orientată, 

spre scopul precis al obținerii victoriei, al unor mișcări și acțiuni, care impun eforturi de voință și motrice 

intense, cu utilizarea și învingerea condițiilorapărute pe salteaua de concurs. Campionii mondiali și olimpici 

dinultimii ani au demonstratcă fără o cunoaștere precisă a elementelor de bază ale tehnicii, fără o 

specializare clară și corectă pe anumite tehnici nu se pot obține succese în judo. Tehnica judo-ului trebuie 

analizată în contextul unității execuției procedeelor pe salteaua de concurs, ca o activitate unitară a judoka, 

ca o coordonare a activității sale psihice, fizice și morale în condițiile dificile ale competiției. 

Pentru obținerea celui mai bun rezultat în marile concursuri este nevoie de o tehnică perfectă, adică 

de mijlocul cel mai eficace, cel mai rațional de execuție a elementelor tehnice. Tehnica judo-ului trebuie 

privită atât din punct de vedere al formei și amplitudinii mișcărilor și acțiunilor este exprimată de deplasarea 

pe saltea, de poziția judoka, de mișcările brațelor, picioarelor, capului, trunchiului, legate între ele și având 

ca scop finalizarea unei tehnici. 

Învățând forma tehnicilor judo-ului sportivul manifestă forță, viteză, utilizează suplețea mușchilor, 

dar nu în măsura impusă de însușirea unei tehnici perfecte. De aceea trebuie învățată în mod special 

priceperea de a depune eforturi de voință musculară, de a executa mișcările rapid, de a relaxa la timp 

mușchii. 

În judo-ul contemporan tehnica sportivă s-a modificat continuu, ceea ce impune din partea tuturor 

specialiștilor eforturi susținute pentru căutarea unor noi forme al îmbunătățirii ei. Tehnica judo-ului trebuie 

analizată în contextul formei și conținutului, ca o coordonare a activității unitare a unui judoka, ca o 

coordonare a activității sale psihice, fizice, în condițiile mereu schimbătoare ale competiției sportive. 
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CEI ŞAPTE ANI 

 

Prof. înv. primar MICULESCU ICONIA                                                                                                                            

Şcoala Gimnazială Armeniş 

 

 

Cei şapte ani de acasă coincid cu primii ani de viaţă! Anii de acasă………… Contează? Sau nu au 

nici o importanţă? Acasă înseamnă origine, rădăcină, ocrotire, început. Un început este întotdeauna greu, 

dar devine uşor dacă îi ai alături pe cei dragi!  

 

Şapte ani..…Mulţi?…..Puţini?……Eu cred că SUFICIENŢI pentru a învăţa să spui ,,Bună 

dimineaţa!”, pentru a rosti,, Mulţumesc!”, pentru a şti să zâmbeşti! 

 

Se spune despre copilărie că e singurul paradis pierdut. Educaţia este un para-dis. Dacă o primeşti în 

primii ani din viaţă va face parte din tine.Copilăria se va pierde, e inevitabil.Educaţia pierdută în copilărie  

transformă viaţa!  

Cei şapte ani de acasă sunt asemeni jocului de şah: şahul se poate învăţa într-o oră dar, pentru a stăpâni 

strategia jocului, ai nevoie de o viaţă! Tot aşa, educaţia din primii ani de viaţă te învaţă regulile nescrise pe 

care le vei folosi,strategic, o viaţă întreagă.  

Trăind într-o comunitate trebuie să cunoşti anumite reguli de comportament pentru că, respectul 

reciproc, felul în care vorbim, felul în care ne purtăm arată ce fel de oameni suntem! Se spune că politeţea 

nu costă nimic, dar cu ea se poate cum-păra orice! Viitorul adult priveşte şi se raportează la lumea din 

jur.Educaţia dezvoltă autonomie, igienă, limbaj, emoţii. 

Există anumite ingrediente pentru ca în-ceputul educaţiei să dea roade? DA, şi acestea alcătuiesc o 

reţetă simplă care cu-prinde: - salutul –a şti cum să saluţi înseamnă a şti să respecţi; - răbdarea – Nu întrerupe 

pe cel care vorbeşte!; - prietenia - Respectă partenerii de joc!  - reguli nescrise-  

Foloseşte cuvintele magice: ,,Te rog!”,,Mulţumesc!” ,,Cu plăcere!”; - sinceritatea - Recunoaşte 

greşelile şi spune,,Îmi pare rău!”;    -râsul sănătos- Râde pentru a arăta bucuria ce cuprinde sufletul!                           

-perseverenţa- Insistă şi vei reuşi în ceea ce ţi-ai propus!                                    

 Soluţia pentru reuşita în educaţie  este exemplul personal.Şcoala perpetuă cei şapte ani de acasă care 

mai sunt numiţi şi ,, anii de aur”, ani  ce dau gustul vieţii precum ,,sarea din bucate”!  Sunt anii din temelia 

viitorului OM!                            

Şi, un lucru este sigur: 

NATURA NE ASEAMĂNĂ.EDUCAŢIA NE DEOSEBEŞTE. (Confucius) 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE                                                                           

,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ,, 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MICULESCU MIRELA                                                                   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÂNTENI                                                              

- structura VALEA PLOPULUI                                                                                       

COMUNA POSEȘTI, JUDETUL PRAHOVA 

 

Familia constituie mediul în care copilul se naște, trăiește primii anii ai existentei personale,se 

dezvoltă și se formează pentru viață. Ea prezintă un prim instrument de reglare de reglare al interacțiunilor 

dintre copil și mediul social. Are rolul central de asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de 

dezvoltare ale copilăriei și stau la baza structurii personalității individului.   

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul prielnic 

pentru nașterea, dezvoltarea și desăvârșirea ființei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă garanții de 

moralitate, este prima școală care pregătește pe copil pentru viața socială, desprinzându-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. Mediul familial oferă siguranță, liniște, afecțiune, 

seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală și echilibrată. 

Familia este prima instituție de educație morală și pentru prima copilărie este mediul educativ prin 

excelență. Familia, este cea mai necesară școală de omenie,,.Statisticile judiciare arată că majoritatea 

delicvenților și  a celor din instituțiile de corecție au fost lipsiți de o rară asistență din partea familiei 

În cadrul familiei se desprind disciplina și spiritul de inițiativă și se cultivă sentimentul demnității , 

dreptății, iubirii, respectului și ajutorului,sentimentul  sacrificiului care sunt elemente de bază ale vieții 

sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este familia. Aceasta are 

menirea de a-l introduce e copil în valorile grupului de referință,dar și de formarea primelor conduite,sau 

de interiorizare a unor stării de spirit elementare .Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze . 

Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii ,formându-și conduite  pin mimetism și 

contagiune directă. Copiii vor face, sau  vor crede precum părinții imitând comportamentele acestora. 

Pentru educația morală și formarea caracterului,familia este de asemenea, primul mediu in 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 

lucrurile încredințate. În realizarea acestui tip de educație modelul parental este foarte important pentru 

copil. 

Părinții ar trebui să le spună copiilor ce e bine și ce e 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 ii ajute pe copii să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens 

moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil,să fie un bun coleg și prieten. 

Dar ce se întâmplă în cazul în care familia nu se preocupă suficient de această latură a educației în 

primii ani de viață (cei șapte ani de acasă), preferând fie o disciplinare rigidă fie să răsfețe excesiv copilul, 

mergând pe ideea că are timp să învețe lucrurile astea mai târziu, la școala,sau, mai rău, combinând aleatoriu 

răsfățul cu pedepsele corporale sau emoționale,fără a-i explica copilului nimic? Sau ce se întâmplă când 

între discursul părinților și modelul lor există  discrepanțe majore? 
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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 va fi foarte greu să ajungă la acea coerenţă a sinelui . Îi vor lipsi atât  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. 

 

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  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. 

 

Cheia către adaptarea copilului în societate sunt educaţia, bunele maniere și regulile morale. În 

relaţiile cu cei din jur un copil manierat se va descurca mult mai bine decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 

ani de acasă. Totuși 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.  

 

Cei șapte ani de acasă înseamnă educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi sau formarea 

personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Se poate afirma că un copil are cei șapte 

ani de acasă dacă este vorba despre 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. Prezenţa părinților în viaţa copilului este 

deosebit de importantă, aceștia devenind un model demn de urmat, ei luminează drumul spre bine, spre 

adevăr, spre frumos. 
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CUM NE COMPORTĂM ÎN SALA DE CONCERT? 

Cei șapte ani de acasă 

 

 

Prof. Micuță Mihaela 

 
 

Pornind de la ideea că educația unui copil înseamnă mult mai mult decât acele reguli elementare de 

citire, scriere sau de comportament necesare în societate, putem spune că educația se reflectă în toate 

domeniile de dezvoltare: social, psihologic, cognitiv și desigur, cultural. Așadar, o să mă refer în cele ce 

urmează la bunele maniere atunci când copiii merg la un spectacol de operă, la teatru sau într-o altă instituție 

muzicală pentru audierea muzicii. 

În situația, în care ne deplasăm cu copiii la un spectacol de operă/teatru, sau la orice altă instituție 

muzicală (filarmonică, radio etc.) înainte de toate, punctualitatea este primul lucru de care trebuie să ținem 

seama; este bine să ajungem înainte de începerea spectacolului cu aproximativ 15 minute, după care ne 

oprim la garderobă pentru a ne lăsa hainele și eventual, umbrelele. Având în vedere că la cinematograf nu 

ne îmbrăcăm într-o ținută elegantă, la teatru și la spectacole trebuie să purtăm ceva mai deosebit, ca pentru 

o ocazie specială, însă să nu uitâm că ținuta vestimentară cu cât este mai simplă, cu atât este mai elegantă.  

Pe holuri, nu ne jucăm, nu facem gesturi teatrale care ar putea să-i deranjeze pe ceilalți spectatori, 

vorbim cât se poate de încet și nu ne îmbrâncim la intrarea în sală. După ce intrăm în sală ne căutam și ne 

așezăm doar pe locul indicat pe bilet; în cazul în care nu îl găsim, rugăm plasatoarele să ne ajute. Și mai 

ales, închidem telefoanele. 

În timpul spectacolului, nu se vorbește, nu se comentează – despre eventuale impresii - nu mâncăm, 

nu foșnim pungi sau hârtii, nu batem din picioare, nu fluierăm, nu ne ridicăm de pe scaune înainte de 

încheierea spectacolului sau înainte de pauză. De asemenea, nu fredonăm melodia alături de solist, nici nu 

batem cu piciorul sau cu mâna. Doar dacă – la concertele de muzică pop, rock, hard etc. – cei de pe scenă 

invită publică să cânte și să danseze cu ei. Acest lucru se poate face, însă fără a-i deranja pe cei din juri, 

fără extravaganțe și cu decență. 

După ce  spectacolul s-a terminat, putem să fim generoși cu aplauzele, dacă ne-a plăcut, pentru că, 

aplauzele sunt o formă de exprimare a aprecierii, a bucuriei; prin aplauze comunicăm artistului cum a fost 

el pe scenă, oferim feedbak. Însă, aplaudăm chiar dacă nu ne-a plăcut, în semn de apreciere pentru eforturile 

actorilor, soliștilor, instrumentiștilor, al tuturor celor implicați. Pentru că, nu este simplu să susții un 

moment muzical, e nevoie de foarte mult studiu sau antrenament vocal, multe repetiții, pentru ca noi să ne 

putem bucura de câteva minute/ore de artă, și apoi, nu oricine este capabil de acest efort. Așadar, aplaudăm 

de fiecare dată când cortina se ridica, oferind aplauzele stând pe scaun. Dacă ne-a plăcut extrem de mult (la 

momentele excepționale), putem oferi ovații, aplaudând în picioare. La teatru și la operă se aplaudă după 

încheierea fiecărui act. Să nu uităm că putem aplauda și la scenă deschisă, dacă ne-a plăcut o arie 

interpretată, sau o replică spusă cu măiestrie. La concertele de muzică clasică, nu se aplaudă între părți, ci 

numai la sfârșitul lucrării. În cazul în care nu știm care este finalul unei părți sau a intregii lucrări, aplaudăm 

numai atunci când dirijorul se întoarce cu fața spre public. Mare atenție, aplauzele pe cât de înălțătoare pot 

fi pentru artiști, ele pot să îi și deranjeze, să îi facă să se deconcentreze, dacă acest lucru se întâmplă în timp 

ce el se produce pe scenă. Ține de respect și desigur, de educație să nu întrerupi în nici un fel prestația 

artistică, sau să nu asculți ce cântă, să te holbezi la telefon dând SMS-uri.  

Odată ce s-a terminat spectacolul, după ce se aprinde lumina în sală și numai după plecarea soliștilor 

(actorilor, coriștilor și al tuturor celor care au evoluat) de pe scenă, ne putem ridica de pe scaun. Pentru că, 

este lipsă de respect față de cei care ne-au oferit reprezentația artistică să plecăm înaintea lor sau mai rău, 

înainte de finalul reprezentației. Dacă ne simțim rău și nu mai putem rămâne sub nici o formă, atunci putem 

părăsi sala, cerând scuzele de rigoare celor pe care îi deranjăm, pe un ton cât mai coborât. 

După ieșirea din sală, nu ne înghesuim la garderobă pentru un loc mai în față, ci așteptăm la rând 

pentru a ne recupera hainele, evitând discuțiile critice cu privire la spectacol, la talentul soliștilor, sau la 

felul în care au evoluat, cel puțin până ieșirea din incinta respectivă. 
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Dacă dorim, putem merge la cabinele soliștilor/actorilor/dirijorilor pentru a le oferi flori și a-i felicita, 

sau pentru a cere autografe, deoarece este un semn al admirației noastre pentru efortul deosebit depus, 

pentru ceea ce fac, pentru încântarea pe care ne-o oferă.  

Așadar, în educația copiilor, pe lângă părinți, rolul cadrului didactic este decisiv, pentru că aceștia 

formează generația de mâine. De noi depinde dacă avem public în sala de concert, dar, mai ales, un public 

avizat, care știe să asculte și să se comporte în aceste situații. 
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EDUCATORII - PROMOTORI AI SCHIMBĂRII 

 

PROF. MIERCAN GEORGIANA-NICOLETA                                                              

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SFÂNTA MARINA" CÂMPULUNG 

 

 

Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un 

caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele 

dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât 

și celor ale societății pentru care îl formăm. 

Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe 

menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și 

atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală, ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta 

departe de comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de cercetători condusă de J. Epstein 

a iniţiat studii pentru a identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere şcolile pentru 

a dezvolta şi implementa programe de parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri 

fundamentale de implicare, fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea 

de părinte (parenting), comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul, invăţarea acasă, luarea deciziilor, 

colaborarea cu comunitatea. 

Comunitatea oferă o larga varietate de resurse importante de care şcolile şi familiile se pot folosi mai 

uşor pentru binele copiilor. De asemenea, participarea comunităţii la luarea de decizii poate îmbrăca 

următoarele forme: stabilirea priorităţilor, planificarea şi executarea programelor, participarea la împărţirea 

beneficiilor din cadrul instituţiei, participarea la monitorizarea şi evaluarea proiectelor. 

Referitor la implicarea părinţilor în sfera educaţiei formale, cercetările recente confirmă existenţa 

unor conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al elevilor, dar se cunoaşte încă destul 

de puţin despre care practici, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel spus, parteneriatele şcoală-familie 

produc o diversitate de rezultate în toate planurile. Părinţii care se implică în activitatea şcolară 

experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue 

educaţia.  

Participarea lor în cadrul activităţilor educaţionale din şcoală este un prilej pentru adulţi de a-şi 

împărtăşi abilităţile şi interesele, ceea ce contribuie la crearea unei relaţii pozitive cu proprii copii şi cu 

şcoala, precum şi la dezvoltarea conştiinţei propriei valori şi a încrederii în sine, iar pe de alta parte 

implicarea alături de ceilalţi părinţi din comunitate creează oportunităţi şi reţele de implicare sporite, 

sedimentează relaţiile sociale şi poate creşte sentimentul de control asupra mediului de viaţă.  

Şcolile pot beneficia de suportul moral, informaţional şi economic al familiilor şi comunităţii. S-a 

demonstrat că în şcolile unde există şi se implică comunitatea, ea devine o bogată sursă de materie primă 

care poate fi folosită pentru a face procesul de predare-învăţare mai legat de realitate şi mai profund. De 

asemenea, comunităţile oferă mediul şi contextul care poate întări valorile, cultura şi învăţarea în şcoală.  

Când aceste prime două instituţii (familia şi şcoala) formează o echipă, şcoala devine o adevărată 

forţă în societate, prin promovarea unei dezvoltări integrale şi continue a copiilor. Pentru a se ajunge la 

aceasta, şcolile “trebuie să devină mai sensibile, responsabile, centrate pe copil şi să se afle în strânsă 

legătură cu comunitatea şi familia” . 
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Educaţia permanentă reprezintă un principiu organizatoric şi filozofic care presupune că educaţia este 

un continuum existenţial ce poate avea la bază un sistem complex de mijloace care trebuie să răspundă 

nevoilor şi aspiraţiilor de ordin educaţional şi cultural ale fiecărui individ. În contextul dinamicii şi 

complexităţii actuale, educaţia permanentă reprezintă unul dintre răspunsurile fundamentale la provocările 

societăţii contemporane.   

Condiţiile care au impus acest principiu în practica educaţională sunt: 

-evoluţia ştiinţifică şi tehnologică care a dus la explozia cunoaşterii concomitent cu fenomenul de 

perisabilitate rapidă a cunoştinţelor; 

-noile mutaţii din viaţa economică, socială, politică şi culturală care au dus la schimbarea statutului 

economico-social al oamenilor, ceea ce presupune eforturi permanente de adaptare la schimbări şi de 

integrare socială; 

-schimbările petrecute în structura demografică care indică o creştere a numărului oamenilor în vârstă 

comparativ cu ponderea pe care o deţin tinerii. 

Principalele funcţii ale educaţiei permanente: integrare şi adaptare reciprocă a individului şi a 

societăţii. 

Scopul final al educaţiei este să sporească calitatea vieţii. Încercând să înlăture confuziile multiple 

referitoare la înţelegerea conceptului de educatie permanenta, Emil  Păun subliniază: „educaţia permanentă 

nu este nici un sistem, nici un domeniu educativ, ea este principiul pe care se bazeaza organizarea globala 

a sistemului educational. […] Dificultatile punerii în practica a ideii educatiei permanente provin mai ales 

din profunzimea si radicalitatea transformarilor pecare le impune. Educatia permanenta este un adevarat 

proiect educativ, care are un caracter prospectiv si vehiculeaza un sistem de valori.” 

Educația permanentă este mai mult decât o paradigmă sau normă pedagogică, ea presupune existenţa 

unui sistem social concret care să includă ansamblul experienţelor de învăţare oferite de către societate 

individului. Acest sistem are trei componente majore: educatia initiala, educatia adultilor, educatia difuza. 

Sistemul de învăţământ reprezintă prin conţinut, cuprindere şi organizare un subsistem în cadrul educaţiei 

permanente.   

Preocuparea autoformativă se dezvoltă în procesul afirmării personalităţii în relaţie cu lumea 

exterioară ce apare la sfârşitul preadolescenţeişi când se accentuează năziunţa spre realizarea de sine, 

autodepăşire şi creativitate. Motivaţia automodelării personalităţii la nivel caracterial este dată de modelul 

şi idealul de viaţă ce devin scopuri ale autoeducaţiei..   

Procesul prin care subiectul face opţiunea pentru un anumit model pe care-l transformă ulterior într-

un ideal propriu de viaţă tangibil este foarte personal şi greu de anticipat. Acesta are la bază procesul de 

formare a unei identităţi de sine autentică şi de dezvoltare personală în plan afectiv, moral şi spiritual, 

precum şi o permanentă autoevaluare la toate nivelele personalităţii.  

Se vorbește, de aceea, de „educație permanentă integrată”, termenul „integrată” desemnând , pe de o 

parte, integrarea tuturor instantelor și formelor de educație la diferite nivele (educație preșcolară, educație 

școlară, educația adulților) și, pe de alta parte, integrarea într-un sistem unitar a tuturor formelor sociale de 

educație (formală, nonformală și informală)”. Din perspectiva educaţiei permanente, învăţământul apare ca 

o etapă importantă în formarea individului dar nu singura. 

Pornind de la conceptul de învăţare şi prin echivalenţă cu acesta, Philip Coombs a difernţiat încă din 

anii 70 trei tipuri (forme, moduri) de educaţie: formală, nonformală şi informală. Termenul cel des folosit 

şi care s-a suprapus multă vreme peste sensul educaţiei este cel de educaţie formală sau şcolară. 

Semnificaţia corectă este cea de educaţie intenţionată, organizată, sistematică şi evaluată, încredinţată unor 

educatori cu o pregătire specială şi realizată în instituţii specializate (grădiniţă, şcoală, universitate, centru 

de formare).  

Educaţie formală: sistemul de educaţie, structurat ierarhic şi gradat cronologic, pornind de la şcoala 

primară până la terminarea universităţii, incluzând, pe lângă studiile academice generale, diverse programe 
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specializate de formare (cursuri, activităţi de formare organizate de instituţii de învăţământ de la bibliotecă 

sau din mass-media. Educaţie nonformală: orice activitate educaţională organizată în afara sistemului 

formal existent – fie că se desfăşoară separat sau ca un element important al unei activităţi mai largi – care 

este menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care are urmăreşte obiective de 

învăţare clare. 

Educaţia nonformală este educaţia de tip instituţional, dar nonşcolar, desfăşurată în locuri care nu au 

în mod special o misiune educaţională proprie (în cluburi, asociaţii, teatre, muzee etc.). Acest termen 

„desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte 

formative” constituindu-se ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate 

informal”. 

Educaţie informală: procesul de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul căruia fiecare individ îşi 

formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite valori, dobândeşte deprinderi şi cunoştinţe din 

experienţa cotidiană, valorificând influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte – de la familie 

şi vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/ magazin.  

Este acea educaţie cu caracter spontan şi nesistematic, care se realizează prin contactele directe ale 

individului cu mediul social, de cele mai multe ori aceste influenţe fiind hotărâtoare în evoluţia individului 

(programe TV, concerte, diverse situaţii cotidiene). Această formă precede şi depăşeşte ca durată şi 

experienţă educaţia formală şi ar trebui să se constituie într-un temei relevant pentru educaţie. Cele doua 

educatii: nonformală şi informală se află într-o relaţie complexă cu şcoala. Pe de o parte, şcoala valorifică 

primele achiziţii nonformale ale copiilor, pe de altă parte, şcoala trebuie să asigure fundamentele care fac 

posibile educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, în varii contexte.  

„Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se desfășoară în liniște, pe încetul, firea 

cea adevărată” (Nicolae Iorga) 

Din punctul meu de vedere, cadrele didactice ar trebui să ştie cum să valorifice diversele experienţe 

de învăţare ale elevilor, provenite din educaţia nonformală sau informală si sa găsească căi, metode de a-şi 

valorifica propriile experienţe de învăţare din afara învăţării formale, pentru a dinamiza şi a eficientiza 

procesele didactice pe care le construiesc.  

Deoarece elevii se simt valorizaţi, capătă încredere în ei, învață să comunice cu ceilalţi, au şansa de 

a învăţa în mod autentic şi profund, din mai multe perspective despre o temă, de a interioriza diverse 

experienţe de învăţare şi de a-şi clarifica propriile valori şi atitudini faţă de cunoaştere, interiorizează un 

continuum între ceea ce învaţă la şcoală şi ceea ce învaţă în alte contexte, nonformale sau informale.  

Profesorii ar trebui sa împărtășească experienţe de învăţare proprii, din care să rezulte o anumită 

atitudine faţă de cunoaştere şi un stil de lucru intelectual, sa creeze un climat stimulativ pentru elevi, 

satisfacţia de a-şi folosi întregul potenţial cognitiv şi metacognitiv în procesul didactic. 
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PERSPECTIVE ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Dr.  Mihaela-Adelina CHISĂR-VIZIRU                                                                     

(Școala Gimnazială Punghina, jud. Mehedinți) 

 

Motto: Familia este nucleul civilizației. (Will Durant) 

 

În mod natural, toți oamenii mari, adică toți adulții, au fost copii, au parcurs, altfel spus,  o etapă 

nodală a devenirii în care grija, iubirea și atenția celor jur, a familiei, în special, au avut un rol hotărâtor în 

formarea individului matur de mai târziu. Ocrotirea copilului, încă din primele zile de viață, este, în mod 

firesc, o responsabilitate majoră a ambilor părinți, o datorie venită din iubirea părintească funciară, dar care 

a generat și un segment legislativ de neignorat, astfel că protejarea minorului de orice abuz și asigurarea 

drepturilor acestuia constituie dezideratul numeroaselor acte normative care garantează un solid eșafodaj 

juridic pentru vulnerabilitățile celor mai mici cetățeni ai statului.  

Drept natural și, totodată, îndatorire stabilită în condițiile legii, creșterea copilului le revine ambilor 

părinți, implicând atât rațiuni strict familiale, cât și sociale. În concordanță cu propriile valori și convingeri, 

mama și tatăl copilului au, deopotrivă, dreptul și îndatorirea de a asigura dezvoltarea fizică și spirituală a 

copilului, în virtutea ideii că interiorul familiei reprezintă premisa fundamentală a progresului individual. 

Alături de aserțiunile de mai sus care subliniază existența unui cadru legislativ pentru ceea ce 

înseamnă familie, perspectiva sociologică adaugă referința de grup social primar cu multiple funcții în 

asigurarea nevoilor individului. Mai mult, familiile și membrii acestora sunt parte a comunității, adică 

formează ceea ce Will Durant numește nucleul civilizației. Ca atare, în afară de a acoperi nevoile de hrană 

și dezvoltare fizică a individului, rolul familiei este esențial și în ceea ce privește educația acestuia. În acest 

sens, reiterăm ideea conform căreia educația începe în familie, iar școala o continuă, contribuind la 

dezvoltarea copilului și consolidând fundamenntul celor șapte ani de acasă. 

Sintagma aceasta ultimă definește, în altă ordine de idei, o concepție de bază asupra educației, familia 

fiind cea care poate transforma orice banală experiență a copilului într-una de învățare. Dezvoltarea 

armonioasă a copilului este un deziderat la care contribuie mai mulți factori, începând de la alimentația 

sănătoasă și asistența medicală adecvată până la mediul societal proprice învățării. Cadrul familial este cel 

care formează atitudini, comportamente și valori pe care, mai târziu, activitățile desfășurate în cadrul formal 

din instituțiile de învățământ vor așeza cunoștințe din mai multe domenii și vor consolida procesele 

intelectuale (memoria, spiritul de observație, gândirea).  

Abordările contemporane asupra educației în familie sunt integrate unui termen în jurul căruia s-au 

adunat (și) numeroase controverse — parenting — dar care, în cele din urmă, poate trece drept un indicator 

al preocupărilor unor de generații de părinți. Pe scurt, educația unui copil este știință, dar și artă, are 

fundamente juridice, implicații sociologice și psihologice, vădind vocația complexității, alături de 

certitudinea că investind timp și resurse în fiecare copil vom regăsi un imens câștig pentru întreaga societate.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – PRIMUL PAS SPRE SUCCES 

 

 

Prof. Mihai Anca Cristina 

Liceul „Voltaire”, Craiova 
 

 

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. Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus 

schimării, ci și prin complexității ei, prin nouățile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața 

oamenilor de toate vârstele, noi și 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 rapid și eficient la societatea viitorului.  

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. 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. 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.  

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.  

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. 

Iată, deci, câteva din posibile atitudini si comportamente ale părinților și implicațiile lor în formarea 

profilului moral al copilului. 

*,,Familia severă”-Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. 

Copilul ar crește timorat, cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia s mintă, se îndepartează 

afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte.  

*,,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 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” creeaza o atmosfera lejeră, prezentănd riscul de a întârzia sau împedica 

maturizarea socială a copiilor, din cauza preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei inșiși. 

Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generalaă 

influențează armonia fiecareia dintre părți” (A. Berger), iată câteva lucruri de care orice pătinte ar trebui să 

țină cont: 

• 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 
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necesare pentru a se integra în societate. 

• Creați și mențineți în casă o atmosferă calmă și stabilă, astfel încât fiecare părinte să înțeleagă 

responsabilitatea proprie în educația copilului. 

• Aveţi grijă de copilul Dvs, dar şi de voi înşivă! Găsiți timp pentru relațiile cu partenerul/partenera 

și sprijiniți-vă reciproc. Adoptați un comportament de urmat în raport cu copiii voștri. 

• Discutaţi și analizaţi în familie toate obligațiunile și responsabilitățile distribuite în mod egal, între 

părinţi în primul rând, ulterior între copii în funcție de vârsta acestora. 

• Stabiliţi o listă cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii unor 

dificultăți în realizarea rolurilor parentale. Asiguraţi-vă că și copiii le-au înţeles, ei au nevoie să înțeleagă 

de ce trebuie să le respecte. 

• Adoptaţi decizii de comun acord și promovați un mod unitar de educaţie în familie, respectându-l 

ambii părinţi. 

• 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. 

Așadar, părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul 

educational, sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blandețea, afectivitatea și sobrietatea, 

larghețea și strictețea ), toate însă cu masură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI 

 

Prof. învățământ preșcolar Mihai Dorina                                                                        

Grădinița nr. 2 Bolintin - Vale, Crivina 

 

 

 

 

Pentru fiecare om familia reprezintă un univers inconfundabil în care învață să decodifice primele 

semne și simboluri ale vieții” Cei șapte ani de acasă”-o formulă evolutivă care arată cel mai bine că ceea 

ce asimilează copilul până la intrarea în sistemul social educațional sunt edificatori pentru construirea 

personalității sale. 

În limbajul de specialitate este numită socializare primară sau de bază. Aceasta permite deprinderea 

normelor și valorilor ce pot fi asimilate la vârstă mică care constituie bagajul informațional și afectiv al 

fiecărui om. 

Familia reprezintă primul grup cu care copilul intră în contact continuu și primul contact în care se 

manifestă modelele societății. Orice părinte își dorește să aibă un copil inteligent, sociabil, lipsit de 

complexe. Nu toți copiii ajung însă să gândească și să acționeze așa cum și-ar dori părinții lor, pentru că nu 

toți au fost educați în aceeași manieră. Rolul educativ al părinților este legat de apariția sentimentului 

familiei și a sentimentului copilăriei. 

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copilului se poate manifesta fie direct, prin 

acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect prin modele de conduită oferite de către membrii familiei. 

Modelele de conduită oferite de părinți precum și climatul socio-afectiv în care se exercită influențele 

educaționale constituie primul model social cu rol hotărâtor asupra comportamentului și modului de 

relaționare. 

Dacă familia este saturată de privațiuni și ostilități, de condiții care privează copilul de afecțiune și 

de satisfacere adecvată a dorințelor și aspirațiilor firești, acesta poate ajunge la un conflict de adaptare.,  

Educația în familie trebuie să fie solidă bazată pe respect reciproc și iubire necondiționată. Când 

copilul se simte iubit, este mai ușor de disciplinat și de format decât atunci când se simte respins. Fără 
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iubire, copilul va muri din punct de vedere emoțional. Copilul trebuie să atingă un nivel emoțional necesar 

de maturitate înainte să fie capabil să învețe în mod eficient la nivelul vârstei sale. 

Există cinci modalități în care copiii își exprimă și înțeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 

încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile. 

Uneori relația dintre părinți și copii poate fi distorsionată de excese ale părinților, dintre care unele se 

pot datora lipsei de afecțiune și interes, dar și de un control exagerat. Anumite conduite se învață în familie, 

copiii învățând încă din copilărie cum trebuie să trateze la rândul lor pe ceilalți în funcție de ceea ce au 

văzut în familia unde au crescut și de aceea este important comportamentul tuturor membrilor unei familii 

pentru că acesta își pune amprenta asupra copilului de astăzi și va forma viitorul adult de mâine. 

Autoritatea este necesară în creșterea unui copil ca și afecțiunea. Tatăl reprezintă autoritatea .Copilul 

poate resimți lipsa acesteia și atunci conduita sa  va  devia spre acțiuni antisociale, mai ales la adolescență. 

Fără autoritate educația se face prost, personalitatea rămâne slabă, copilul trăiește sentimente de anxietate 

și insecuritate. 

Sarcinile educogene ale familiei sunt multiple și complexe, ele presupun o acțiune conștientă și 

consecventă din partea ambilor părinți și, de asemenea, orientarea acțiunilor educaționale la specificul 

personalității copilului. 

Părinții au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înțelepciune, 

imaginație, răbdare și multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată și foarte vigilentă, aceea 

de a călăuzi copilul de când este sugar și până la vârsta adultă. 

Din cooperarea părinților rezultă forța și calitatea educației, o educație care încă înainte de naștere își 

urmărește un ideal, să dea societății o persoană puternică și capabilă să-și ia în mâini propriul destin. 
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Rolul educației afective în familie 

 

Prof. înv. preșc. Mihai Ioana Andreea                                                                               

Grădinița cu program prelungit Nr. 15 Târgoviște 

 

Primele influenţe asupra dezvoltării inteligenţei emoţionale a copiilor provin din mediul familial şi 

sunt extrem de importante, întrucât familia este principalul context în care copiii învaţă cum se exprimă 

emoţiile, ce mesaje transmit ele şi diverse mijloace de reglare emoţională. Climatul emoţional şi ambianţa 

din familie conturează reactivitatea emoţională a copilului şi calitatea şi stabilitatea relaţiilor dintre membrii 

familiei. 

Inteligenţa emoţională a copilului este exersată şi dezvoltată în familie dacă, în primul rând, părinţii 

deţin câteva cunoştinţe esenţiale cu privire la dezvoltarea copilului şi au aşteptări adecvate de la el. 

Atitudinile părinţilor faţă de propriii copii variază de la toleranţă excesivă până la duritate excesivă în raport 

cu unele comportamente nedorite, negative, iar aceste atitudini sunt cauzate de expectanţele nepotrivite în 

raport cu vârsta şi capacităţile copilului. Copiii care sunt supuşi deseori unor pedepse mult prea drastice şi 

necorespunzătoare cu fapta comisă (mai ales pedepse fizice), riscă fie să se interiorizeze şi să dezvolte 

reacţii de frică, fie să devină la fel de agresivi, urmând exeplul parental, iar cei cărora li se permit la nesfârşit 

comportamentele negative, fără a le fi atrasă atenţia sau a le fi impusă vreo limită, vor deveni agresivi şi 

vor răspunde cu furie la orice încercare a unui adult de a fixa o anumită regulă. De aceea, aşteptările realiste 

ale părinţilor şi modul în care aceştia cred că se realizează disciplinarea la această vârstă sunt foarte 

importante pentru dezvoltarea emoţională a copilului.  

Inteligenţa emoţională a copilului este dezvoltată şi prin prisma relaţiei de ataşament pe care copilul 

o are cu părinţii săi, iar tipul de ataşament rezultă din felul în care părinţii reacţionează la manifestările 

emoţionale ale copilului. Astfel, unii copii îşi exprimă adecvat emoţiile indiferent de natura lor şi au 

încredere în faptul că primesc din partea părinţilor un răspuns consecvent la orice manifestare emoţională 

(ataşament securizant), alţi copii îşi ascund emoţiile, le maschează chiar dacă sunt trăite cu aceeaţi 

intensitate, din cauza faptului că părinţii îi pedepsesc sau le interzic să-şi exprime anumite emoţii sau 

exprimă, de cele mai multe ori, emoţii negative doar pentru a le atrage atenţia părinţilor (ataşament 

insecurizant). Dacă părinţii transimit copiilor siguranţă, încredere şi sprijin, indiferent de situaţia cu care 

sunt nevoiţi să se confrunte, copiii nu vor mai considera anumite evenimente negative ce pot apărea în viaţa 

lor ca fiind ameninţătoare, nu se vor teme şi nu vor întâmpina dificultăţi în dobândirea sentimentului de 

control, ci vor căpăta încrederea că pot depăşi orice situaţie.  

De asemenea, atitudinile familiei faţă de emoţii şi importanţa atribuită acestora contribuie la 

dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului preşcolar. În primul rând, reacţiile părinţilor faţă de 

manifestările emoţionale ale copilului trebuie să fie adecvate şi prompte, altfel, nu vor reuşi decât să 

amplifice reacţiile emoţionale negative ale copiilor, şi nu să le estompeze. De exemplu, părinţii care 

obişnuiesc să-l pedepsească pe copil pentru că-şi exprimă anumite emoţii, în special negative („dacă începi 

să plângi, nu mai ieşi în parc”), sau minimalizează sau descurajază trăirea unei emoţii negative („nu ai de 

ce să plângi”, „eşti prea mic ca să te simţi furios”). Părinţii trebuie să le permită copiilor să-şi exprime 

emoţiile negative, dar să-i îndrume spre explorarea sursei acelei emoţii şi spre găsirea unor soluţii de 

rezolvare potrivite. O mare problemă întâlnită în majoritatea cazurilor ţine de frecvenţa cu care părinţii 

folosesc cuvinte care denumesc emoţiile. Atunci când părintele adoptă atitudini prin care evită discuţiile 

despre emoţii, le minimalizează, ridiculizează sau critică copilul pentru că îşi exprimă emoţiile, acesta va 

avea probleme nu numai în exprimarea emoţiilor, dar şi în coştientizarea propriilor stări emoţionale. 

Consecinţa este aceea că aceşti copii vor întâmpina dificultăţi în manifestarea empatiei şi în achiziţionarea 

comportamentelor prosociale, cum ar fi împărţirea jucăriilor şi oferirea ajutorului. 
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Viaţa de familie este unul dintre cele mai importante lucruri pentru un om, de aceea ar trebui să 

reprezinte cea mai mare preocupare. Părinţii sunt cei de care depinde armonia unei familii, care poate fi 

câştigată doar prin răbdare şi perseverenţă, ceea ce înseamnă să-l asculţi pe copil, să înţelegi ce simte, să-i 

pui întrebări despre ceea ce i se întâmplă zilnic, să nu te grăbeşti să obţii rezultate de pe o zi pe alta şi să 

rămâi consecvent în unele metode utilizate în educaţia lui, prin flexibilitate şi creativitate, de unde înţelegem 

crearea unui mod de viaţă benefic atât pentru părinţi, cât şi pentru copii şi prin adaptare, adică adaptarea la 

situaţiile copiilor în mod unic, specific fiecăruia. 

Familia are o influenţă desăvârşită în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor, mai ales la vârsta 

preşcolară, când copilul absoarbe tot ceea ce se petrece în jurul lui. Dacă părinţii oferă copilului o educaţie 

afectivă, acesta va dobândi un echilibru, devenind astfel mai stăpân pe el însuşi. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

PROF. INVAȚAMANT PRIMAR MIHAI RAMONA CRISTINA                                   

ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA BRĂDEANU, JUD. BUZĂU 

 
 

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. Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şisocializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, 

și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere.  

Familia este primul factor care intervine în formarea deprinderilor elementare de cunoaştere. Părinţii 

sunt cei care îşi învaţă copiii cum să se comporte în anumite situaţii sau locuri, ce lucruri sunt ,,permise” 

sau care sunt ,,interzise ” din perspectiva unei comportări civilizate. Niciunui părinte nu-i surâde ideea de 

a fi pus de către propriul copil într-o postură jenantă.  

Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect în ceea ce priveşte buna - creştere, este esenţial 

ca părinţii să fie ei înşişi modele de persoane civilizate întrucât copilul mic învaţă foarte multe lucruri prin 

imitarea adulţilor. 

Pe de o parte, un avantaj al normelor de comportament corect deprinse pe parcursul celor ,,şapte ani 

de acasă”, îl constituie faptul că atât familia cât şi societatea ar beneficia de persoane bine- crescute din 

punct de vedere social. Mă refer aici la salut, la comportamentul în public sau cu prietenii, la reguli de 

igienă personală şi nu numai, la recunoaşterea greşelii (lucru din ce în ce mai rar întâlnit în zilele noastre, 

după părerea mea). 

Pe de altă parte, nu putem spune că întreaga responsabilitate a unei bune-creşteri poate fi pusă integral 

pe seama părinţilor din moment ce, la vârsta de trei ani, copilul urmează să fie integrat într-un colectiv de 

preşcolari. De aceea, este absolut imperioasă colaborarea dintre familie şi educatori pentru a fi siguri că 

regulile de conduită au fost învăţate de către cei mici.  

În perioada celor ,,7 ani de acasă" pârinții trebuie să impună reguli fundamentale, trebuie să îl ajute 

pe copil să distingă între bine și rău, între un comportament corect și un comportament inadecvat. Copilul 

trebuie să învețe să se comporte în societate, să respecte norme de conduită și să înțeleagă că pe lângă 

drepturi are și obligații. 

Părinții trebuie să observe cât mai atent comportamentul copilului în această perioadă, trebuie să îi 

ofere afecțiune și să îl sprijine în dezvoltare. În acest interval de timp copilul suferă o serie de transformări 

și parcurge una dintre cele mai importante perioade din viață învățând să meargă, rostind primele cuvinte 

iar cu ajutorul celor din jur reușind să își formeze vocabularul, de asemenea tot în acesată perioadă copilul 

învață să mănânce iar cu puțin sprijin din partea părinților ajunge char să mănânce singur, frumos și îngrijit. 

Tot în acestă perioadă de viață copilul își formează anumite deprinderi și abilități de care se va servi putem 

spune în anii următori sau poate toată viața, Anumite comportamente umane își au rădăcina și în primii ani 

de viață întrucât copilul trece printr-o serie de experiențe diverse pozitive sau negative care îi influențează 

viața în viitor. La această vârstă copilul poate fi modelat de către adult pentru că este asemenea unui burete 

care absoarbe tot ceea ce observă în jurul său, comportamente, atitudini, moduri de reacție la anumite 
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situații. Părinții trebuie să îndeplinească roluri multiple, trebuie să caute să fie cât mai buni observatori, de 

asemenea părintele trebuie să fie și un bun ghid pentru copilul său, sâ îl ghideze în tot ceea ce este bine și 

să îl determine să realizeze singur anumite lucruri.  

Așadar primii 7 ani din viața copilului joacă un rol deosebit de important în evoluția viitoare a 

acestuia, iar pentru mame putem oferi un sfat înțelept: fii mama pentru copilul tău dar fii în același timp și 

educatoare, iubește-ți copilul dar impune-i și reguli, joacă-te cu el cât mai mult iar prin intermediul jocului 

încearcă să-l ajuți să învețe lucruri frumoase pentru că numai prin joc îl poți ajuta pe copilul tău să devin 

un om minunat.  
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SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

 

Prof. Înv. Preșc. Mihăieș Maria Alina 

Grădinița "Zâna Florilor", sector 6, București 
 

 

 

 

Printre principalele componente care alcătuiesc ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 

crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima regulă 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 rândul 

său, 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. 

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 baza o serie de norme 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 regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 

educatorii. 

 

Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului său.  

Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, 

școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului. 
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Educația în familie - baza pentru oameni puternici 

 

Prof. Mihăilă Ileana - Ancuța 

Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște 
 

 

Frederick Douglas spunea ca “Este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un adult 

stricat”.  În zilele noastre, viața stă sub semnul excesului și al vitezei. Problemele cotidiene ale omenirii, 

creșterea complexității situațiilor de decizie, modificarea și evoluția permanentă a științei, accentuează 

nevoia de a explica lumea în dinamica și integralitatea sa, de a înțelege cum e cu putință cunoașterea, trăirea 

unei vieți încadrată în orizontul valorilor culturii. 

Descoperirea a ceea ce este bun în fiecare și în orice situație presupune multă muncă din partea celor 

care educă dar efortul merită.Scopul nostru este să identificăm în fiecare copil calitățile-cheie și apoi să îl 

sprijinim să le dezvolte, să le aplice și să le cultive în viața lui. Un pas important în dezvoltarea calităților 

care conduc la reușită este crearea unui mediu de dezvoltare în care copiii să se simtă bine și integrați. De 

asemenea, extrem de important este să aprobăm faptele copiilor noștri cu niște cuvinte frumoase. Câteva 

vorbe sincere pot avea un impact extraordinar asupra vieții copilului. Doar așa îl putem face un învingător, 

reamintindu-i cât mai des acest lucru. El trebuie să știe că este deosebit, este important, este iubit și 

valorizat. 

Toți copiii au un potential imens în ei dar pentru a-l îmbunătăți la maximum avem nevoie să punem 

baza iar apoi să începem să construim cu adevărat. Auzim adesea expresia “ cei 7 ani de acasă“ -este vorba 

de primii ani din viață, perioadă critică de formare a personalității copiilor  pentru o viață de calitate.Toate 

programele de dezvoltare personală pentru adulți acționează asupra efectelor generate de o cauză pe care o 

regăsim în copilărie. 

Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de protecția acestuia.Aceasta 

trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume și să îi arate ce e bine ș ice e rău, ea oferă copilului primele 

informații despre lumea care îl înconjoară, primele norme și reguli de conduit.Modelele de conduit oferite 

de părinți, pe care copiii le preiau prin imitatție și învățare, și climatul socio-afectiv, în care se exercită 

influențele educaționale, reprezintă 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.  

În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă a copilului, de conduit igienică 

individuală și colectivă. Viața copilului acasă, alături de părinții săi, toate activitățile care se desfășoară 

împreună consolidează anumite deprinderi, abilități ce contribuie la autonomia copilului, convițuirea social, 

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.  

Copiii cresc și se formează într-un univers pe care îl creează adulții. 

Părinții au șansa de a schimba viitorul planetei pentru că pot construi oameni puternici care să nu fie 

manipulați cu ușurință, care știu ce își doresc în viață, care sunt creativi și vor găsi soluții la problemele 

actuale, care gândesc diferit și văd oportunitățile  acolo unde alții nu le văd. Ei sunt modele pentru copii-

copiii imită comportamentele celor din jur. 
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Cei 7 ani de - acasă                                                                                                                 

Educarea copiilor în familie 

 

Mihăilă Mariana,                                                                                                                         

Școala Gimnazială Axinte Uricariul Scânteia, Județul Iași 

 

,,Toate trebuie lăsate în planul al doilea în comparație cu educația copiilor, ca să-i creștem în frica și 

în învățătura lui Dumnezeu,,.  Sfântul Ioan Gură de Aur 

Orice societate ar trebui să facă din familie elementul definitoriu al întemeierii și evoluției ei. Scopul 

părinților în general și al părinților creștini în special este de a înlesni dezvoltarea sentimentului și 

conștiinței morale (creștine) în sufletele copiilor, oricare ar fi condițiile de trai. 

Atenția deosebită pentru educarea copiilor vizează un complex de factori prin care părinții devin 

împreună artizani ai capodoperei lui Dumnezeu: ”copiii sunt precum ceara moale sau precum perla abia 

scoasă din cochilie, precum pictura sau sculptura. Părinții devin pictori, artiști, sculptori, creând locuitorii 

Împărăției Cerești. Sufletul unui copil este cetatea și templul Domnului, de aceea construirea lui de la 

temelie trebuie făcută cu mare atenție” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Părinții și educarea copiilor). Tradiția 

noastră creștin ortodoxă transmisă din generație în generație „revendică familia ca fiind leagănul evoluției 

civilizației, entitatea primară care dă conținut configurării sociale, oricât de evoluată sau complicată ar fi 

aceasta” (Prof. univ. Dr. Constantin Cucoș în Cuvânt înainte la lucrarea Pr. Prof. dr. Ioan C. Teșu, Familia 

contemporană între ideal și criză). 

Anton Moisin elaborează un cod al comportării părinților față de copii, astfel: 

1. Tratați-i pe copii egal! Copiii nu trebuie să simtă că iubiți pe unii dintre ei mai mult, aceasta ar 

duce la dezbinarea sufletească a familiei; 

2. Educați-i în cerințele moralei creștine! Morala adevărată este una singură, aceea cerută de 

Dumnezeu. Cine vrea să zidească sufletește nu are alte cărămizi decât virtuțile, obligațiile și drepturile ei. 

Cine lucrează cu alte ,,valori,, morale croite după interese omenești, cară apă cu ciurul; 

3. Nu vă certați în fața copiilor! Pentru a nu-i pune în situația de a alege între părinți sau de a judeca 

între cei doi; 

4. Unitate între părinți și cerințele educative. Părinții trebuie să se pună de acord în privința unor 

cerințe sau sancțiuni, apoi să le impună copiilor în mod unitar. În caz contrar copilul va nesocoti cerința 

unuia, fugind la celălalt care nu o pretinde; 

5. Descurajați răul care l-a biruit pe copil, dar nu copilul! Întrucât caracterul, judecata copilului este 

în formare, el va cădea lesne în greșeală. Este greșit la fel de mult a-l descuraja sufletește când greșește 

precum și a închide ochii în fața greșelii. Copilul trebuie încurajat să conștientizeze greșeala, în orice eșec 

să i se explice cauza și să i se insufle curaj; 

6. Răbdare. Fără răbdare eșecul educării copilului este garantat. Un părinte fără răbdare va ajunge în 

educație la fel de departe ca un călător ce străbate deșertul fără cămilă; 

7. Arătați iubire copiilor, dar o iubire corectă. Dați-le îngrijirea fizică, intelectuală, morală cuvenită, 

să nu-i răsfățați și să le sancționați greșelile. Pedeapsa de îndreptare este o formă a iubirii părintești; 
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8. Pedeapsa constructivă și prudentă. Folosiți pedeapsa care face apel la sufletul copilului, la 

conștiința lui, la înțelegerea vinii. Arătați prudență ținând seama de vârstă, sensibilitate, temperament, 

diferite afecțiuni fizice sau psihice; 

9. Fiți model moral pentru copii. Copilul imită. Părinții sunt primul și principalul model; 

10. Câștigați încrederea copilului. Dacă vă cere sfatul înseamnă că aveți încrederea lui și puteți 

progresa în educație (Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală). 

Educația creștină are menirea să-l formeze pe om liber în a urma calea dreptății, calea fără de care nu 

poate fi conceput procesul educațional. În copii trebuie educată voința, orientată spre facerea de bine. În 

familie trebuie să domnească o disciplină înțeleaptă îmbinată cu dragostea reciprocă a membrilor ei. 

Apostolul Pavel îi sfătuiește pe părinți să nu-i mânie pe copii și de asemenea să nu se supere pe ei 

întrucât supărarea este un semn al slăbirii dragostei. Părinții se supără cel mai des pe copii pentru că îi 

distrag de la lucruri care li se par a fi interesante și acționează negativ asupra psihicului copilului. Pedeapsa 

dată la supărare pierde o bună parte din puterea ei educațională. 

Copiii pot fi asemănați plantelor „pe care Dumnezeu le-a încredințat unor grădinari, părinții. Dacă 

grădinarii le vor planta în pământul credinței și se vor îngriji ca ele să crească în grădina familiei creștine, 

dacă vor smulge la timp buruienile, capabile să înăbușe tot ce este bun, și le vor uda cu apa vie a Cuvântului 

dumnezeiesc, ei pot răsufla ușurați pentru că și-au îndeplinit misiunea până la capăt, spre bucuria și 

mângâierea lor”. (Pr. Prof. Gleb Kaleda, Biserica din casă) 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

Prof. Marinela Mihăilă 
 

"Pomul când e mic se îndreaptă." Proverb românesc 

 

 

În dezvoltarea copilului, rolul familiei este extrem de important din următoarele puncte de vedere: 

fizic, intelectual, moral, 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 lor fizice. 

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 

factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru buna funcționare a organismului. În perioada pubertăţii, 

schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin 

îndrumări perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi 

igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.  

 

2. 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. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 

ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, răspunzând cât se poate de corect şi 

exact.  

În perioada şcolara mică, familia vine în sprijinul şcolii, susţinând "gustul de citit" al elevilor. Cel 

mai important este stimularea curiozităţii copilului de a citi, prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele 

unei mici biblioteci.  

În preadolescenţă este posibilă o deviere de la subiectele strict legate de şcoală sau indicate vârstei 

fragede; astfel, datoria părinţilor este de a îndruma copilul să citească ceea ce corespunde vârstei sale. 

Dorinţa de lectura poate deveni excesivă, copilul sacrificând astfel orele de somn.  

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 îi ajută pe copii la învăţătură; 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. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, credința, 

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 şi mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu 

viaţa socială (tradiţii, 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 îmbogăţire a cunoştinţelor, dar pe de altă parte sunt difuzate numeroase 

programe care pot deforma imaginaţia inocentă a copiilor.  

Părinţii controlează atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa televizorului cât şi emisiunile pe care 

le urmăreşte. Dacă copilul nu are aptitudini şi nici plăcere pentru diferite arte (balet, muzică, teatru etc.), 

părinţii trebuie să respecte opţiunea copilului. 

Familia exercită o influență deosebit de adancă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiintele, 

deprinderile, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite în familie. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA “ PUIULUI DE OM” 

 

Mihaila Mihaela Amalia 

 

‘’Cele mai importante lucruri din lume sunt familia şi dragostea’’. – John Wooden 

 

Familia reprezintă dragoste nelimitată.. În câteva cuvinte am putea  spune că  familia este celula vieții 

pe pământ, un izvor nesecătuit de iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. Când relațiile sunt bazate 

pe respect și iubire între soț și soție, părinți și copil, ori copil și bunici atunci familia trăiește în armonie 

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.  

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 

condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a veții 

lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului.  

De familie depinde dirijrea judicioasa a dezvoltarii psihicde a copilului. Primele impresii despre lume 

si viata, despre fenomene dun natura si societate, copilul e primeste in familie. Astfel prin intermediul 

comunicarii continue cu familia, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 

dezvoltarii lui psihice. Parintii il vor invata pe copil sa vorbeasca corect sa isi imbogateasca vocabularul, il 

vor invata sa se exprime corect şi coerent. Părinţii sunt atenţi l intrebările copiilor, semn sigur al 

dezvoltătării lui intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaştere, al curiozităţii lor cu privire la 

originea lucrurulor din jur. In mijlocul familiei copilul îşi îsuşeşte primele reprezentãri şi dobândesc primele 

experiente morale. Părinţii îi învaţă pe copii ceea ce este permis, ceea ce e interzis, ceea ce este rău sau 

bine. 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. 

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 intr-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  

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, 
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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 

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. 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 educației în familie 

 

 

Prof. înv. presc. Mihăilescu Alina 

Școala Gimnazială Grigore Mihăescu GPP Vladesti 

 
                         

 

”Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev.” 

  

Familia reprezintă un grup social care asigură îngrijirea, protecţia şi educaţia copiilor, astfel încât 

aceștia să se poată integra în societate că indivizi responsabili. Ea reprezintă locul în care o persoană se 

dezvoltă, pentru a deveni o ființă socială. Indiferent de organizare, etnie, religie sau politică, instituția 

familiei este un sistem dinamic și cunoaște transformări permanente.     

Termenul „familie” provine din limba latină – „famulus” (servitor), care reprezenta „ansamblul 

sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar apoi casă în întregime: pe de o parte stăpânul, 

pe de altă soția, copiii și servitorii”. Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă rudele pe line paternă 

și rudele pe linie maternă, devenind, așadar, o comunitate formată din toate rudele de sânge, care asigură 

evoluția și continuitatea vieții sociale. Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin 

căsătorie,care uneşte soţii şi pedescendenţii 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 asupravieţii private a copiilor şi tinerilor . 

La dezvoltarea personalității copilului contribuie mai mulți factori: familiali, școlari, comunitari, iar 

cei familiali sunt  cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. Este binecunoscut faptul 

că acei copii care sunt înconjurați de dragostea  familiei au rezultate foarte  bune la școală față de  ceilați 

copii ai căror părinți lucrează foarte mult sau sunt plecați în străînătate . 

Familia are o influență deosebită asupra copiilor, având  un rol esenial  în dezvoltarea copiilor atât 

din punct de vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. 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 stă 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. 

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 ’’ 

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 transformă orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de 

provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie. 
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Cei șapte ani de acasă 

 

 

Prof. Înv. Preșc. Mihailov Viviana –Arabela 

Școala Gimnazială Nr. 6 ”Nicolae Titulescu”- Constanța 

 

 
Buna creştere se dobândeşte în mai multe feluri. Educaţia ocupă de departe cel mai important loc şi 

aici mă refer atât la educaţia primită în familie cât şi cea dobândită de pe băncile şcolii.  

Sintagma „a avea cei şapte ani de acasă” nu necesită o explicaţie detaliată. Cu toţii ştim că atitudinile 

şi comportamentul copiilor faţă de tot ce îi înconjoară încep a se forma de la cea mai fragedă vârstă.  

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 

determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea 

sănătății, creşterea normală respectarea unui anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice 

armonioase, asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc , plimbare 

, masă.  

Copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană şi haine, familia şi căminul reprezintă pentru copil şi 

,,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. 

Părinţii îi fixează celui mic primele repere de orientare în lume, primele informații şi învățături despre 

lucrurile şi fenomenele din natura şi din societate, primele sfaturi, norme şi reguli de conduită.  

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 faţă 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 şi 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. Curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie 

stimulate, încurajate, înțelegând copilul ca pe o fiinţă autonomă. 

Cultivarea dragostei faţă de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului 

faţă de ținuta şi locuinţa sa, precum şi cea de frumusețea în comportare şi relație 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, necesară existentei lui. Aici se învaţă 

limbajul şi comportamentul social, se formează convingeri, aspirații, aptitudini, sentimente, trăsături de 

voință şi de caracter.  

Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-i zestrea de echilibru relațional şi 

adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru între influentele educative exercitate de părinți şi 

achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului.  

Componenta afectivă, comunicarea verbală şi 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, oboist şi 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 rezistenţă şi 

încredere al copilului.  

Succesul relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea necondiționată care 

presupune afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale, juste şi echilibrate. Când copilul este 
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iubit este mai ușor de disciplinat, de modelat, fără iubire, apărând tulburări caracteriale în dezvoltarea 

personalității. Mângâierile, cuvintele de încurajare, laudă, blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu 

cât legătura emoțională dintre părinte şi copil este mai puternică, cu atât posibilitatea unui comportament 

delicvent este mai scăzută.  

Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța, 

secretul de a creste un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 

determină în mare măsură personalitatea precum şi rezultatele școlare ale copiilor. Părinții sunt cheia 

capacitații copiilor de a învăța şi de a reuși în viață .   

Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să familiarizeze copiii cu diferite norme şi valori morale. 

Iscusinţa lor de a transmite acest mesaj determină modul de receptivitate şi tendinţa de a cunoaşte lumea, 

dar buna creştere se dobândeşte şi prin exemplele negative despre cei cu un comportament necivilizat pe 

care îi întâlnesc zi de zi, astfel cei mici, învață şi din „exemple negative”.   

Bunele maniere se învaţă cu răbdare. Un copil va învăţa comportamentul civilizat dacă i se arată şi i 

se spune cum să se comporte în anumite situații prin modul de manifestare al adulților în viaţa de zi cu zi, 

cum vorbesc cu colegii ori prietenii, care este ţinuta vestimentară pe care o au în funcție de eveniment şi ce 

cadouri se potrivesc în diverse situaţii, dar şi, nu în ultimul rând, cum se poartă în familie unii cu ceilalți în 

diferite contexte familiale. 

Bunele maniere n-au fost adăugate în mod arbitrar unor structuri sociale de-a lungul timpului. Pornind 

de la principiul că fiecare dintre noi este unic şi de neînlocuit, putem afirma că oricine are dreptul de a fi 

respectat, dar de acelaşi respect trebuie să se bucure şi cei din jur.  

Comportamentul civilizat are rădăcini într-un sentiment profund, în acea armonie dintre comportare 

şi etică, dintre frumuseţea caracterului uman şi moralitatea sa. 

Cei mici vor avea un comportament natural şi agreabil, adică o purtare civilizată numai respectând 

nişte reguli care li s-au impus şi s-au codificat de-a lungul timpului. 

Formele  de  manifestare  ale  respectului pentru cei din jur pot să difere de la o ţară la alta, în funcţie 

de  mediul social şi de împrejurări. Aceste reguli de convieţuire contribuie în mod substanţial la traiul în 

bune condiţii a omului cu semenii săi. Creșterea 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. 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.  

Oricine  ştie  că  un copil cu un comportament civilizat  este  întâmpinat de  cei  din  jur 

cu  mai  multă  bucurie  intr-un grup. 

Niciodată nu este prea târziu să îl înveţi pe cel mic codul bunelor maniere indiferent de vârsta pe care 

o are. bunele maniere reprezintă o adevărată carte de vizită, reprezintă, de fapt, „arta de a trăi frumos” în 

toate împrejurările vieţii. 
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baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD.MEHEDINȚI 

 

 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

În 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. 

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 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. 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 copilului, mergând pe ideea 

că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, la şcoală, sau, mai rău, combinând aleatoriu răsfăţul cu 

pedepsele corporale sau emoţionale, fără a-i explica copilului nimic? Sau, ce se întâmplă când între 

discursul părinţilor şi modelul lor personal există discrepanţe majore? 
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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. 

 

 

 

  

181



 

Cei 7 ani de acasă sau rolul părinților în formarea educației copiilor 

 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuși 

Prof: Mihalcea Adrian 
 

 

În prezent construcția celor „7 ani de acasă” este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie 

de parteneri și în care trebuie să fim conștienți de importanța contribuției fiecăruia dintre noi, ce știm să 

facem și ce putem face pentru a reuși împreună.  

Rolul părintelui este acela de a fi educatorul copilului lor. Poate tocmai de aceea dezvoltarea umană 

a fost întotdeauna un domeniu asupra căruia s-au aplecat cu deosebit interes mulți cerecetători, pentru a se 

asigura că înțelegem cât de importanți sunt pentru dezvoltarea omului primii ani de viață.  

Îngrijirea reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse de părinți, bunici și comunitate în vederea 

asigurării sănătății, nutriției, dezvoltării psiho-sociale și cognitive a copilului. Aceasta presupune un 

răspuns adecvat pentru nevoile sale fundamentale: protecție, alimentație, asistență medicală, dragoste și 

afecțiune, interacțiune și stimulare, securitate.  

Creșterea se referă la schimbările specific de ordin fizic. Dezvoltarea înseamnă modificarea de la 

forme simple la forme mai complexe și mai detaliate, fiind un proces continuu în care copilul dobândește 

cunoștințe, achiziționează deprinderi, are comportamente adecvate adaptabile, se autodefinește în raport cu 

sine și cu ceilalți. Factorii ereditari și de mediu sunt unici în cazul fiecărei persone și influențează ritmul si 

calitatea dezvoltării fiecărui copil. Deși etapele de dezvoltare sunt atribuite copilului în general este foarte 

important să conștientizăm că dezvoltarea este un proces individual și ține de unicitatea copilului. 

Teoria umanistă oferă o viziune globală asupra dezvoltării umane susținând că omul este mai mult 

decât o colecție de instincte, tendințe sau condiționări: fiecare persoană fiind unică și demnă de respect. 

Omul poate ajunge la nivelul cel mai înalt al posibilităților sale cu ajutorul persoanelor apropiate: familia, 

apoi prietenii. Teoria cognitivă a considerat inteligența ca pe o formă de dezvoltare prin interacțiunea cu 

mediul. Teoria dezvoltării psihosociale susține că fiecare vârstă se confruntă cu propriul set de probleme, 

căutarea identității fiind elemental cheie. Conform teoriei inteligențelor multiple, copiii au inteligențe 

multiple care le influentează modul de a învăța. 

Cu toții știm că orice copil se naște cu posibilități de a deprinde diferite abilități, însă au nevoie de 

prima relație care se creează cu mama, apoi cu ceilalți membri ai familiei și abia după aceea cu alte persoane 

care reprezintă grădinița și școala. 

Expresia „cei 7 ani de acasă” este folosită în societate pentru a aprecia sau a dezabroba anumite 

aptitudini, deprinderi, competențe emoționale dobândite sau nu de către un om, fie el copil sau adult. Și 

când ți se spune că ai sau nu ai cei 7 ani de acasă, auomat se înțelege educația primită de la părinți, codul 

bunelor maniere însușit în familie… sau nu. 

Emoțiile determină comportamentele copilului. El tinde să repete o experiență plăcută, valorizantă și 

evită să repete o experiență care îi poate pune în dificultate, în situație de vulnerabilitate. Copilul utilizează 

emoțiile pentru a-i determina pe adulții si pe copiii din mediul lor social să le satisfacă nevoile. Este 

importantă pentru copil modalitatea în care părintele facilitează sau descurajează exprimarea emoțiilor 

specifice. Experimentarea unor situații emoționale diferite în relațiile cu părinții oferă copiilor posibilitatea 

unei exprimări emoționale diverse, ceea ce contribuie la reacții adecvate în diferite situații. 

Părinții sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacționează din prima zi a 

vieții; familia este modelul pe care copilul îl imită; modul de viață al familiei este principalul reper în viață 

al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei; comunicarea intrafamilială influențează decisiv 

dezvoltarea copilului, formarea personalității lui. 

Modul în care fiecare părinte întelege și își poate asuma rolul de părinte, mamă sau tată, depinde de 

mai mulți factori: factori culturali, suportul familiei extinse sau suportul social; condițiile economice ale 

familiei; tipul de relație; modelele de interacțiune a părinților copilului cu proprii lor părinți, care pot 
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determina calitatea relației cu propriul lor copil; tipul de relații familiale și capacitate de adaptare socială a 

cuplului parental; dimensiunea familiei. 

Relația dintre părinți, dintre mamă și tată, costruie o ecologie a familiei care poate determina modul 

de dezvoltare al copilului. Tot așa, atmosfera familială în care se dezvoltă un copil ține de mai mulți factori: 

nivelul de apropiere și înțelegere între părinți, gradul de coeziune dintre aceștia; modul în care este perceput 

și considerat copilul; modul în care este ascultată opinia copilului în familie; forma de negociere sau de 

exprimare a acordului sau dezacordului în diferite probleme; dinamica apariției unor stări conflictuale; 

modalitățile în care este gândit controlul comportamentului copilului: comportamente și valori acceptate, 

sancțiuni utilizate; modul de manifestare a autorității parentale. 

Indiferent de modalitatea în care fiecare părinte înțelege să iși asume responsabilitățile ce decurg din 

rolurile parentale, acestea ar trebui: să acopere nevoile copilului de educare și ingrijire; să aibă un caracter 

predictibil pentru copil, acesta să știe cui și când să se adreseze și la ce reacție se poate aștepta în anumite 

situații; să existe o constantă în comportamentul părinților. 

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 

parteneriatului în grădiniță – familie, apoi școală – familie. Familia reprezintă primul spațiu formativ pentru 

copil, mediul socio-cultural în care copilul s-a născut și crește. Eforturile depuse de părinți și educatori 

trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informații, de experiențe și pe colaborare în asigurarea celor 

mai bune condiții de creștere și dezvoltare ale copilului. 

Realitatea de zi cu zi a familiei de azi este diferită de cea a generațiilor anterioare. Părinții își petrec 

din ce în ce mai puțin timp împreună, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuțiilor din 

cadrul familiei cu cele de la serviciu. În acest context, stabilirea unui program zilnic pentru copil si, mai 

mult, integrat în programul familiei devine tot mai greu de realizat. Iar copilul nu se poate dezvolta armonios 

fără a avea un program zilnic coerent echilibrat, flexibil, adaptat nevoilor de dezvoltare specifice acestuia. 
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Rolul mamei în transmiterea valorilor moral-religioase în cadrul familiei 
 

 

Profesor Mihalcea Monica                                                                                                     

Colegiul Economic Mangalia 

 

 

Familia este primul grup social oferit ca şi cadru devenirii sociale a copilului, rolul ei fiind esențial 

de la naştere până la intrarea în şcoală  pentru formarea personalităţii acestuia. 

Prin familie, societatea propune, transmite, impune indivizilor forme de activitate, modele 

comportamentale, norme, forme de organizare, valori, obiceiuri, tradiţii care sunt cunoscute, învăţate şi 

adoptate de către membrii componenţi pentru a-şi facilita integrarea socială. (Batâr, 2004, p. 106).  

Din perspectiva moraleia creştine, familia este prima şi cea mai mică celulă a organismului social, 

originea ei constând în natura socială a omului şi în voinţa divină exprimată pozitiv la crearea omului (Fac. 

I, 27—28). Astfel, familia se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura de bună voie şi pentru toată viață 

a unui bărbat şi a unei femei, iar însuşirile ființiale ale căsătoriei fiind : unitatea, trăinicia, sfinţenia şi 

egalitatea dintre soţi.(***Teologie morală, vol.II, 2003,p.289) 

De asemenea, familia are o însemnată funcţie educativă, fiind prima instituţie de educaţie morală şi 

pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Altfel spus, familia este o pepinieră de virtuţi şi 

o sursă nesecată de întărire morală, este mediul cel mai prielnic pentru nașterea și desăvârșirea ființei 

umane, în care mama are un rol important și preponderent. 

Educaţia sufletească a copiilor este cea mai însemnată datorie a părinţilor, prin aceasta dându-le 

posibilitatea să-şi însuşească cât mai multe şi variate cunoştinţe folositoare vieţii  pentru a fi utili co-

lectivităţii. 

 Legătura dintre mamă şi copil este cea mai intim imaginabilă,  copiii după morala creştină sunt daruri 

dumnezeieşti de mare preţ,  de aici se desprinde răspunderea şi grija acordată acestora. Copiii sunt o parte 

a părinţilor, iar Dumnezeu a sădit în inima părintească o deosebită afecţiune faţă de «carnea şi sângele 

propriu», afecţiune care se manifestă faţă de copil cu deosebire în anii când aceştia au la tot pasul nevoie 

de ajutor. 

La temelia creșterii si a pregătirii pentru viață a fiecarui copil a stat devotamentul unei mame bune; 

pedagogia lor își are izvorul în credința și învațătura lor creștină , aceea care îi face pe copiii mai buni, mai 

drepți, curați, sinceri, corecți, virtuoși , oameni de caracter. 

Pedagogia mamelor creștine are la bază legea morala a creștinismului, iar puterea si autoritatea lor o 

reprezintă exemplului personal, a faptei. Putem spune că nu se cunosc principii pedagogice valabile în chip 

teoretic, fară exemplul cel bun al educatorului.  

Pedagogia nu se face în  mod abstract, ca un calcul ipotetic, ea se face de către om pe oameni, se face 

de la suflet la suflet, cu date si scopuri psihice-morale, având ca scop îndreptarea, îmbunatățirea și 

înnobilarea omului. 

În ceea ce privește transmiterea valorilor moral-religioase de la părinți la copiii , trebuie să accentuăm 

faptul că este necesară păstrarea și transmiterea acestora prin intermediul familiei, întrucât  ele cuprind un 

tezaur moral, al bunului simț, ducând, astfel la o viaţă morală, echilibrată, în care frumosul şi armonia îşi 

au locul lor, venind astfel să bucure sufletul, mai ales sufletul încărcat cu atâtea probleme al omului din 

perioada contemporană. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIE 

 

Prof. Luminita Mihoc,                                                                                                             

Colegiul National «Mihai Eminescu» Petrosani 

 
 

“Un copil educat numai la școala este un copil needucat.”- George Santayana 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei 

personalități armonioase. 

De ce este importanta familia în educația copiilor? Pentru că educația în familie pune bazele 

dezvoltarii psihice a copilului și are o influență deosebita asupra acestora, care dobandesc mult mai repede 

și mai usor 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. Primele impresii despre lume si 

viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. 

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului, aceasta este nucleul în care copilul se formează ca 

om. Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului. 

Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, 

personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe bancile școlilor.  

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. 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’’.   

„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 doilea rând mai deschis spre o comunicarea cu ei și 

spre o gândire matură mai timpurie.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 

In concluzie, 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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FAMILIA  ŞI  ROLUL EI                                                                                                                 

ÎN FORMAREAUNEI PERSONALITĂŢI DE SUCCES 

 

Prof. Mihu Anca,                                                                                                                             

Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, jud. Alba 

 

„Succesul înseamnă să obții ceea ce-ți dorești. Fericirea înseamnă să-ți dorești ceea ce obții.” — Dale 

Carnegie 

Dezvoltarea personalităţii copilului are loc în prezenţa şi sub influenţa a trei mari grupe de factori 

determinanţi, care se află într-o relaţie de interdependenţă şi care, în proporţii diferite, pun în valoare 

anumite aspecte ale personalităţii. 

Cele trei grupe mari de factori sunt : ereditatea, mediul şi educaţia. 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, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie şi pe genunchii 

mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”.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. 

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, 

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. 

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. 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 
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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. 

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. 

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. 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. 

Cu părere de rău trebuie să spun că se constată în ultima vreme o depărtare a familiei de şcoală, o 

scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor dar, în 

acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un semnal de alarmă care 

m-a determinat să aflu care sunt adevăratele cauze ale acestui fenomen încât să pot remedia măcar o parte 

dintre ele. Se im¬pune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie semidirecţională, 

redusă la simpla informare a părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie să convingă familia 

ca ea să devină un participant activ în procesul de instruire-educare. 

Colaborarea mea cu familia s-a concretizat într-un program comun de activităţi ale şcolii cu aceasta. 

Am inclus lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare. Părinţii au 

văzut în mine un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajut prin atitudinea nepărtinitoare pe 

care am afişat-o. 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 

şcoală-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, 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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Rolul familiei în educația copilului 

 

Profesor inv. presc. MIHUȚ ANA-MARIA                                                                

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 

 

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; 

-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. 
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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. 

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 
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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 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. 

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: 

Vrasmas Ecaterina Adina „Consilierea si educatia parintilor”, Ed. Aramis, Bucuresti, 2002. 
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SUNT IMPORTANȚI CEI ”ŞAPTE ANI DE ACASĂˮ? 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MIJA ADINA                                                                      

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BIANU”, VALEA LUNGĂ 

 

“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 și 

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 întra 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.  
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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 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). 

În ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi 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. 

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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Golu. M. (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti. 

Negovan.V.(2003), Introducere ȋn psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. Sălăvăstru. 

D.(2004), Psihologia educaţiei,Editura Polirom, Iaşi.  
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Familia – importanța familiei în educația copilului 
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Școala ”Duiliu Zamfirescu”, Focșani, jud.Vrancea 

Grădinița cu P. P. Nr. 7 
 

 

 

În orice societate, familia, 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. 

Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, 

constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. 

Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 

adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit. 

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. 

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 

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. Dezvăluirea lumii în faţa minţii şi ochilor copilului este 

mai ales atribuţia şcolii; dar să nu uităm că primele roluri sociale copilul le învaţă în familie. 

Punerea bazelor personalităţii în cadrul familiei este determinată de necesitatea psihologică 

fundamentală a acestei vârste de a se ataşa afectiv de persoana adultă. Adultul iubit devine un model pe 

care copilul îl imită docil în toate manifestările lui. El va imita în acest fel toate rolurile sociale pe care le 

joacă adultul. Se ştie, însă, că aceste roluri sunt structurate diferit de la individ la individ. Personalitatea se 

creează diferit, pe baza a ceea ce moşteneşte şi a ceea ce experimentează din chiar primii ani de viaţă. Dar 

faptele de viaţă nu sunt comune tuturor membrilor societăţii. Trăsăturile caracteristice persoanelor dintr-o 

anumită comunitate socială, dintr-o anumită ţară îşi au originea în familie; aşa se explică diferenţele 

culturale ale personalităţii la nivelul naţiunilor. 

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 într-
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o comunitate generatoare de climat favorabil deviaţiilor comportamentale. Din fericire, sistemul 

educaţional democratic poate corecta multe lacune ale personalităţii, create de familie. 

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. 

Cantitatea de informaţie acumulată poate fi, de asemenea, o cauză a discrepanţelor dintre generaţii. 

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. Toate aceste aspecte se învaţă în familie, 

care, pentru a le obţine, acţionează gradat, în funcţie de vârsta copilului (de exemplu, supunerea imediată 

pe care o pretindem unui copil de 5 ani nu o putem impune unuia de 14 ani). 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. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 

Familia și rolul ei în educarea copilului /coordonator Elena 

Bonchiș – Iași, Polirom, 2011; 
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Eu și lumea din jurul meu 

Proiect tematic 

 

 
 

Coordonatori: 

Miloș Gianina - Sandu Loredana 

                                                                      

  

 

 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT/SUNTEM?  

TEMA PROIECTULUI: ”Eu și lumea din jurul meu” 

SUBTEMA PROIECTULUI: ”Eu și familia mea”.    

MODUL DE TIMP: 1 săptămână 

GRUPA : Mijlocie step by step ”Iepurași” 

COORDONATORI: Prof. Miloș Gianina -Prof. Sandu Loredana 

GRĂDINIȚA P. P. ”FLOAREA - SOARELUI” REȘIȚA 

DIMENSIUNI DE DEZVOLTARE: 

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Conceptul de sine 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat. 

- Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

- Își însușește și respectă reguli, înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 

- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

195



- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

- Este atras de cărți, reviste, imagini și le privește/răsfoiește fără să fie asistat 

Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții 

- Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

- Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

RESURSE:  

Materiale: obiecte de diferite culori, cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, pliante, jetoane, puzzle 

online, joc de masă, mozaic, foi de bloc de desen, acuarele, creioane colorate,  plastilină, planşete,  planşe 

poveşti, calculator, laptop,  link-uri-filmulețe educative, link-uri cântece, truse de construcţii, etc. 

Umane: copii, părinţi, educatoare 

De timp: 1 săptămână 

   

METODE ȘI PROCEDEE:  

- brainstorming, jocul,  observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, 

povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, demonstraţia, explicaţia, modelarea,  etc. 

 

INVENTAR DE PROBLEME 

Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu şi doresc să afle? 

❖ Eu sunt o fetiţă; 

❖ Eu sunt un băieţel; 

❖ Eu am mâini, picioare, nas, gură, etc; 

❖ Eu am părinţi, bunici, fraţi; 

❖ Acasă mănânc, mă joc, mă spăl, dorm, 

etc. 

 

 

 

❖ Cine sunt părinţii, fraţii mei? 

❖ Ce asemănări şi deosebiri sunt între fetiţe şi 

băieţi? 

❖ Care sun părţile componente ale corpului 

uman? 

❖ Ce rol au fiecare dintre ele? 

❖ Care sunt organele de simț? 

❖ Ce înseamnă să ai o viață sănătoasă? 

❖ Ce activităţi  desfăşoară copiii împreună cu 

părinţii lor? 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

“Ce sunt eu pentru voi? Un copil cu multe <<de ce>> -uri? Cine sunt eu? Ce sunt toate acestea? 

Ajută-mă să mă cunosc, să te cunosc şi să înţeleg ce mă înconjoară. Familia mea? – Ne jucăm de-a mama 

şi de-a tata! Corpul meu? Ne jucăm de-a familia! Prietenii mei? – Ne jucăm.” 

Sunt lucruri pe care le spune orice copil… 

Pornind de la aceste premise şi de la principiile de bază ale drepturilor copilului, am dezvoltat 

proiectul “Eu şi lumea din jurul meu”, în cadrul căruia ne-am propus să le transmitem copiilor, într-o 

manieră atractivă, informaţii accesibile despre corpul uman, familie, igienă, comunitate.  
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SCRISOARE ADRESATĂ PĂRINŢILOR 

 

Stimaţi părinţi, în perioada ce urmează (o săptămână), vom desfăşura proiectul tematic ,,Eu și lumea 

din jurul meu”. Dorim să îmbogăţim sfera de cunoştinţe a copiilor cu lucruri interesante despre aspecte 

legate de corpul uman, familie, igiena organismului, alimentaţia sănătoasă, importanţa sportului pentru 

organism.  

Vă rog să discutaţi cu copiii despre aceste aspecte și importanţa lor. Dacă aveţi materiale (pliante, 

jetoane, reviste) legate de tema noastră, vă rugăm să ne ajutați pe perioada derulării proiectului. 

  Vă mulţumim pentru înţelegere şi cooperare! 

 

          Preșcolarii și educatoarele grupei mijlocii ”Iepurași” 
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HARTA PROIECTULUI 

 

 

   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU! 

  

 

 

 

 

 

 

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: 

Proiectul il vom incheia cu discutii in jurul temei proeictului, discutii realizate in aer liber in curtea 

gradinitei; expoziții cu lucrări realizate de copii, albume, jurnalul grupei. 

 

  

Corpul uman 

Organe de simț 

Igiena organismului 

 

Membrii familiei 

Activități 

Locuința 
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Familia - prim mediu educogen                                                                                           

Importanta familiei in educatia copilului 

 

Prof. inv. primar: Mincu Cristina                                                                                                  

Sc. Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alexandria 

 

 

“Copilul care se naste nu intra intr-o ambianta naturala, el intra intr-o civilizatie”. (M. Montessori). 

Familia a fost dintotdeauna, apreciata ca fiind o importanta institutie sociala, pentru multiplele functii 

pe care le indeplineste. Rolul ei  in formarea copilului pentru viata este hotarator. 

Educatia se constituie ca ansamblu de actiuni si influente exercitate constient in directia formarii si 

dezvoltarii personalitatii, a unor insusiri si capacitate in concordanta cu scopuri dinainte stabilite, raportate 

atat la social, cat si la individual. Ea se manifesta ca o modalitate concreta de utilizare a premiselor ereditare 

si a resurselor apartinand mediului, ca actiune de structurare, organizare si valorificare a mediului in scopul 

favorizarii procesului de dezvoltare a personalitatii. 

Familia are un rol important in educatia copilului, climatul familial cu cel mai puternic impact pozitiv 

asupra formarii copilului, este climatul sustinut de o constanta afectivitate, bine temperata, manifestata in 

toate situatiile prin rabdare, calm, intelegere, multa pricepere si devotement fata de educatia copilului. Actul 

pedagogic, fie in scoala, fie in familie evolueaza pe cadranul dragoste-exigenta, iubire-respect, autoritate-

incredere. 

Obiectivele educationale ale familiei sunt integrate obiectivelor sistemului educational. Doar 

mijloacele de realizare difera ca nuanta, in functie de etapa ontogenetica a dezvoltarii copilului . 

Familia trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:asumare de catre parinti a rolului de colaborator 

activ al scolii, crearea conditiilor necesare de invatare continua, controlul si indeplinirea sarcinilor scolare, 

controlul respectarii programului zilnic, crearea conditiilor necesare extinderii capacitatii de cunoastere 

prin mijloace adiacente: carti, expozitii, teatru, tv, excursii; crearea conditiilor necesare dezvoltarii 

atitudinilor muzicale, plastice, sportive; consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, in 

relatiile cu ambianta sociala extinsa progresiv. 

Educatia este determinate de o suma de factori, printre care familia are un rol important, ca unul din 

factorii activi. 

Caracterul unitar al actiunilor pedagogice este una din conditiile majore ale reusitei scolare si, 

implicit, ale reusitei elevului si parintilor. 

Educatia in familie presupune mai multe aspecte:familia ca prim mediu educogen, climatul familial 

si impactul sau asupra copilului, obiectivele educationale ale familiei, parintii in relatia cu scoala, elevul 

intre cerintele scolii si cele ale familiei. 

Un aspect important al educatiei in familie il constituie si colaborarea parintilor cu scoala. Parintii 

trebuie sa cunoasca specificul activitatii scolii, obiectele de studiu, orarul, rechizitele si alte material 

necesare copilului;  sa cunoasca schimbarile survenite in evolutia copilului, inregistrate sistematic de catre 

invatator; sa cunoasca in mod curent progresul, esecul copilului; sa li se creeze conditiile pentru a-si 

exprima nemultumirile, parerile, ingrijorarile; parintii sa se cunoasca intre ei, sa actioneze in spirit de echipa 

pe “frontul educational”. 

Familia exercita o influenta adanca asupra copiilor . o mare parte dintre cunostintele despre natura, 

societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei primate in 
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familie. Familia se preocupa si de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritual 

de observatie, memoria , gandirea. Familia asigura sentimentul sigurantei si ii ajuta sa depaseasca 

obstacolele, este punctual lor de sprijin, educandu-i sa devina persoane responsabile, adaptate timpului in 

care traiesc. 

Educatia in familie “cei sapte ani de acasa”, influenteaza puternic intreaga existenta a individului . 

parintii sunt modele pe care copiii, constient sau inconstient, le vad cu ochii mintii si le urmeaza .. In familie 

se formeaza cele mai importante deprinderi de comportament: respect, cinste, sinceritate, bine, frumos. 

“Educatia are drept scop sa dea sufletului si corpului intreaga frumusete si perfectiune de care sunt 

susceptibile”. (Platon) 

 

Bibliografie: 

“Psihopedagogia scolara pentru invatamant primar”(Elvira Cretu) Bucuresti, ed. Aramis, 1999. 

“Pedagogie – Fundamente teoretice” (Ion T Radu/ Liliana Ezechil Bucuresti, 2002 
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IMPACTUL FAMILIEI ASUPRA EDUCAȚIEI SI DEVENIRII COPILULUI 

 

Prof. MINEA NARCISA LILIANA, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 

 
,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire, Educă-mă, te rog, 

ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” Mamie Gene Cole, Child’s appeal  

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”, se referă la familia şi mediul în care s-a dezvoltat copilul, 

credința, acestea reprezentând bagajul lui educativ. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina 

educației, părinții fiind primii „profesori” din viața copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educația, 

formarea și dezvoltarea acestuia. Când copilul ajunge la grădiniță și apoi în școală, ei vor avea în continuare 

un rol foarte important în educația lui, de implicarea lor în acest proces depinzând reușita școlară a copilului.  

Familia reprezintă mediul care influențează în mod direct dezvoltarea copilului. Părinții 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 este rădăcina educaţiei, ea reprezintă un factor 

primordial de informare şi de formare a copiilor. Aceasta are rolul de a-l introduce pe copil în societate, de 

a implementa practici educative, construcţii cognitive, familia implementează mai mult valori practice, 

decât teoretice. Individul, în cadrul familiei se dezvoltă multilateral, cuprinzând mai multe ramuri de 

activitate. Un mediu familial favorabil va ajuta la o înţelegere adecvată a societăţii, a omenirii, o educaţie 

bună va ajuta la crearea unui individ util societăţii. Familia are rol mai mult să formeze decât să informeze. 

Este foarte importantă educaţia din copilărie, deoarece individul ia primele impresii din mediul 

înconjurător, care, la vârsta fragedă a copilului, este familia. Tot din mediul familial, copilul, ca un burete, 

preia conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita oamenii din jur, va avea aceleaşi 

păreri, idei, concepţii. Copilul va mima, gesticula, exact ca persoanele din jur. Familia este mediul în care 

copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Este principalul instrument de reglare a 

interacţiunilor dintre copil şi mediul social. De asemenea, în primii ani de viaţa, adică cei petrecuţi în familie 

se formează imaginea de sine a copilului care este esenţială pentru funcţionarea sa socială.  

Din perspectiva dezvoltării individuale, familia ar trebui să îndeplinească următoarele roluri: 1. Este 

primul grup social în care copilul învaţă comportamente sociale şi se descoperă pe sine 2. Oferă securitate 

afectivă care este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii dar constituie şi un factor de 

echilibru şi compensare a problemelor 3. Este primul mediu de creştere şi dezvoltare din punct de vedere 

intelectual, motivaţional, afectiv, estetic şi moral 4. Oferă primul model pentru comportamentele sociale 

viitoare prin imitaţie şi interacţiune 5. Oferă identitate copilului 6. Este cadrul de dezvoltare a 

individualităţii. Părinţii sunt primii educatori ai copilului, iar pentru a avea succes este necesar ca ei să fie 

conştienţi de responsabilităţile pe care le au cu privire la copil şi de nevoile acestuia. Unii autori consideră 

că stilul educativ se poate identifica cu atmosfera familială, climatul familial şi tehnicile de influenţă ale 

familiei. E. Stănciulescu consideră că tipurile de stil educativ se pot clasifica în funcţie de două axe de 

analiză: 1. relaţia autoritate – liberalism – se referă la constrângerile pe care le impun părinţii în activitatea 

copiilor, responsabilităţile pe care le dau copiilor; 2. relaţia ataşament – respingere – gradul de angajare al 

părinţilor în activităţile copiilor sprijinul acordat, timpul alocat, stările emoţionale raportate la nevoile 

copilului. Controlul parental şi sprijinul parental se pot combina, după D. Baumrind, în trei stiluri educative: 

-permisiv - caracterizat prin control slab, responsabilităţi şi norme de conduită puţine -autoritar - control 

puternic asociat cu o susţinere slabă a activităţii copilului; regulile şi normele sunt foarte rigide -autorizat 
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– îmbină controlul cu sprijinul parental, părinţii stabilesc reguli şi controlează respectarea acestora dar fără 

a le impune; regulile şi situaţiile în care se aplică sunt explicate copiilor, stimulând astfel gândirea acestora. 

Din interacţiunea cu adulţii din familie, părinţii şi alte persoane de referinţă din familia extinsă, 

copilul se poate simţi valorizat şi poate dobândi încredere în forţele proprii. Acest lucru este esenţial pentru 

integrarea lui socială şi şcolară. Studiile au arătat că părintele bun este acel părinte care reuşeşte să înţeleagă 

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 şi neascultare, relaţiile autoritare se asociază cu obedienţa, lipsa de iniţiativă şi respect de sine, iar 

cele supra-protective tind să ducă la comportamente pasive, dependenţă şi lipsa de reacţie.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE –                                                                                               

FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

 

Prof. înv. primar Minea Teodora 

Şcoala Gimnazială Filiaşi 
 

 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi prin complexitatea 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, ştiintific, etc. Acestei societăţi trebuie să-i faca faţă copilul de astăzi li familia 

sa. Educaţia, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid şi 

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.  

Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, 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 
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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. 

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). 

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 
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constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 

scolare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Rolul educației în familie 

 

Prof. Mircea Claudia                                                                                                                 

G. P. P. Licurici, Fălticeni 

 

Motto: „Familia este unitatea de bază a oricărei societăți și a oricărei civilizații.” 

(Tagore Rabindranath) 

 

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.  

Familia are un rol covârşitor în dezvoltarea copilului: deprinderi igienice, norme de convieţuire sunt 

primite de copil de la părinți. Tot în familie se formează deprinderile de comportament: politeţea, 

onestitatea, răbdarea. Părinţii sunt exemplu pentru copiii lor. De la ei copiii vor învăţa să diferenţieze binele 

de rău, frumosul de urât. Familia îi îndrumă să fie sociabili, toleranţi, să fie buni colegi.  

Pe lângă sprijinul oferit din plin copiilor, familia exercită asupra acestora o influență marcantă. 

Familia modernă pentru a face față cerințelor impuse de începutul acestui mileniu trei are nevoie de sprijin 

și susținere pentru a rezolva problemele generate de creșterea tinerei generații. Părintele, ocupă o serie de 

funcții diferite și dificile în creșterea copiilor. 

Alături de funcţia de socializare, familia mai îndeplineşte şi alte funcţii educative. Acestea au fost 

sintetizate de N. Mitrofan astfel: 

• funcţia instituţional formativă realizată prin influenţe directe (răspunsuri la întrebările 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 se realizează prin modelele de conduită pe care părinţii le oferă, prin discuţiile 

şi intervenţii pe marginea unor comportamente 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 în care predomină 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. 

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 privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 

relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar, Mircu Oana Maria                                                                                       

Școala Gimnazială comuna Orțișoara 

 

 

Definitia si clasificarea familiei 

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". 

Factori ce influenteaza educatia in cadrul familiei 

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). 

SARCINILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 

Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: 
 

1. Fizic 

2. Intelectual 

3. Moral 

4. Estetic 

1. 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 
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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. 
  

2. 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 

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.  

 3. 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. 

 4. 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. 
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CUNOAŞTEREA GRUPEI DE COPII PREŞCOLARI                                                                

-ELEMENT ESENŢIAL ÎN MANAGEMENTUL GRUPEI 

 

ELENA SIMONA MIREA CIOROIANU                                                                                     

G. P. N. NR. 4 CARACAL, OLT 

                                                            

Cunoaşterea concretă ,corectă şi adecvată a grupului de copii trebuie să ne conducă spre acţiune, spre 

intervenţia în grup pentru ameliorarea activităţii lui, pentru antrenarea membrilor şi nu doar a câtorva dintre 

ei, îndeosebi a conducătorilor şi coordonatorilor grupului ,la realizarea tuturor secvenţelor activităţii 

,începând cu elaborarea  scopurilor ,cu luarea deciziilor şi terminând cu îndeplinirea lor, constituie condiţia 

sine qua non a existenţei grupului şi a sporirii eficienţei sale sociale şi umane. 

Astfel, cunoaşterea caracteristicilor şi problemelor grupului de copii reprezintă o premiză necesară  

pentru  intervenţia în structura ,în dinamica şi comportamentul său ca grup. 

Grupa de copii preşcolari face parte din categoria grupurilor informale pentru că: 

• dezvoltă unele norme de comportament admisibil; 

• dezvoltă spontan relaţii de simpatie şi solidaritate;  

• consolidează unele norme prin alegerea unui lider de către membrii grupului; 

• are loc o schimbare a credinţelor şi a normelor; 

• acţiunile sunt bogate şi se bazează pe spontaneitate şi puncte de vedere comune; 

• grupul este susceptibil să devină agent de schimbare socială în ansamblul colectivităţii; 

 

Pentru cunoaşterea grupei de 5-7 ani am utilizat ca metodă de cunoaştere observaţia iar ca tehnică 

testul sociometric şi sociomatricea. 

OBSERVAŢIA 

Observaţia este una dintre metodele cele mai des utilizate în cercetările de tip psihosocial ,dat fiind 

faptul că este relativ uşor de organizat şi de aplicat,  poate fi rapid adaptată şi folosită în cele mai diverse 

situaţii din evoluţia grupurilor ,permite folosirea unor forme variate şi suple în funcţie de natura grupului  

,dispune de nenumărate valenţe  pozitive şi avantaje. 

Ea presupune urmărirea şi consemnarea manifestărilor de comportament individual, psihosocial, 

interacţional în diferite situaţii de joc sau învăţare precum şi analiza particularităţilor psihologice ale 

copilului sau ale grupei. 

Pentru ca observaţia să fie sistematică am utilizat în calitate de “revelatori”ai fenomenelor 

psihosociale din cadrul grupei ,o serie de categorii comunicaţional-informaţionale care încearcă să răspundă 

la întrebări precum: ce se întâmplă în grupă la nivelul microinteracţiunilor dintre copii , cine cu cine 

comunică ,ce comunică ,care este sensul şi valoarea celor communicate ,cum participă  fiecare copil din 

grupă în ansamblul grupului , cum debutează şi cum evoluează comunicarea? 

Categoriile interacţionale utilizate în cadrul observaţiei realizată la grupa de 5-7ani sunt: 

Manifestarea solidarităţii-conţine toate comportamentele care exprimă solidaritatea: 

 - cine adresează cuvinte agreabile copiilor, în special celor nou veniţi; 

 - cine se oferă să acorde ajutor celor care-l solicită ; 
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 - cine participă la concilierea grupului atunci când se iveşte o neînţelegere; 

Manifestarea destinderii-conţine acte ce vizează diminuarea tensiunilor din grupă: 

 - cine participă la rezolvarea conflictelor ; 

 - cine manifestă bucurie,voioşie,plăcere; 

 - cine emite glume,lipsite însă de ironie la adresa altor copii; 

 - cine manifestă reacţii de bucurie şi mulţumire la propunerile grupului; 

Aprobarea pasivă-exprimă acordul dat de copil la cele ce se discută: 

 - copilul este de accord cu ceea ce se discută; 

 - copilul este de aceeaşi părere fără să aibă tendinţa de a se afirma, de a se pune în valoare; 

Emiterea de sugestii-conţine sugestiile aduse de un copil în diferite situaţii: 

 - copilul propune soluţii fără a-şi impune punctul de vedere; 

 - copilul nu depreciază şi nu pune în inferioritate alţi copii sau alte puncte de vedere emise de alţi 

copii;  

Emiterea de informaţii-se referă la actele prin care se aduc informaţii noi sau suplimentare care 

facilitează înţelegerea: 

 - vreau să îţi spun că… 

 - trebuie să ştii că… 

 - a trecut ceva timp de când discutăm şi nu am ajuns la nici un rezultat; 

Solicitarea de informaţii-cuprinde actele care solicită aducerea în grup a unor informaţii noi sau 

suplimentare menite a facilita înţelegerea: 

 - ce copil cere clarificări ca urmare a unui deficit de informare; 

 - ce copil cere informaţii ca urmare a lipsei de cunoaştere; 

 - aceste acte sunt neutre din punct de vedere afectiv,nu cuprind evaluări de tipul:”Ce vrei să spui cu 

asta?”,”Ce ai mai aflat în legătură cu…?”. 

Solicitarea de opinii-se referă la actele prin care se cere copiilor să-şi spună propria lor părere,propriile 

lor aprecieri şi judecăţi de valoare: 

 - ce gândeşţi despre asta? 

 - ce părere ai despre această soluţie? 

 - cum apreciezi modul lui de a se purta? 

 - nu înţeleg de ce reacţionezi aşa;ai putea să-mi spui? 

Solicitarea de sugestii-presupune solicitarea formulării unor direcţii de acţiune ,fixarea unor scopuri 

noi: 

 - ce crezi că ar trebui făcut? 

 - la ce soluţie de rezolvare te-ai gândit? 

 - ce propuneri poţi să faci pentru a ieşi din impas? 

Dezaprobarea pasivă-cuprinde actele de dezacord pasiv ale unor copii faţă de propunerile făcute de 

grup: 
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 - cine nu doreşte să se angajeze şi rămâne indiferent sau îmbufnat; 

 - cine face afirmaţii de genul „nu sunt de acord”; 

Manifestarea tensiunii-conţine actele care induc tensiune în grup şi dau naştere la atmosfere grupale 

greu de suportat: 

 - ce copil se autoacuză şi cedează în favoarea altuia; 

 - ce copil spune „faceţi ca el că este mai deştept decât mine”; 

 - ce copil exagerează unele atitudini pentru a demonstra că el este umilit, neînţeles, ignorat; 

Manifestarea antagonismului-presupune prezenţa opoziţiei nete, deschise, dezacordul activ, violent, 

afirmarea de sine prin înjosirea altora, tendinţa de a dirija fără a se sinchisi de părerea altora: 

 - ce copil îşi impune punctele de vedere prin furie,ameninţare; 

 - ce copil manifestă violenţă verbală sau fizică pentru a-şi impune punctul de vedere; 

Utilizând aceste categorii în procesul observaţional am reuşit să valorific informaţiile recoltate pe 

baza cărora am desprins o serie de aspecte cu privire la dinamica grupei. Analizând procesul 

comunicaţional-interacţional am obţinut informaţii de genul: 

 Care copii sunt subiecţii comunicării? 

 Cine cu cine comunică în mod direct şi concret? 

 Care sunt copiii care aduc informaţii,sugestii? 

 Care copii îşi exprimă deschis opiniile? 

 Ce copii sunt capabili să emită judecăţi de valoare? 

 Ce copii aduc soluţii de rezolvare a unor probleme în situaţii concrete de lucru? 

 Care sunt copiii care manifestă neîncredere, sunt taciturni, brutali, violenţi? 
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Importanța educației în familie 

 

 

Profesor pentru învățământ primar:  Mirescu Oana- Ancuța 

Școala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu″ Titu, județ Dâmbovița 
 

 

Pornind de la premisa că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți se 

analizează dacă toți știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel, care sunt ingredientele 

care asigură aceste aspecte importante, pe termen lung, cât și 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. 

Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile 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. 

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, exercitând 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, 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.  Acesta 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 multe din cazuri. 

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.). 

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. 

Familia ar trebui să se preocupe şi 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 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. 

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. 

Este de necontestat faptul că 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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Importanța educației în familie 
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Specialiștii susțin 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. 

Educație familială  (parenting) - denumirea comună a proceselor de interacțiune între părinți și copii 

pentru a atinge nivelul dorit de dezvoltare, educare și creștere a copiilor. Tipurile de educație publică, 

familială și școlară se desfășoară într-o unitate inextricabilă. Familia pentru un copil este atât un habitat cât 

și un mediu educațional. Influența familiei este deosebit de importantă în perioada inițială a vieții unui copil 

și depășește cu mult toate celelalte influențe educaționale. Conform cercetărilor, familia este în fața școlii 

și a mass-media, a influenței străzii, a prietenilor, a literaturii și a artei. Acest lucru a permis profesorilor să 

deducă dependența: succesul formării personalității este determinat în primul rând de familie. Cu cât familia 

este mai bună și cu atât afectează mai bine educația, cu atât sunt mai mari rezultatele educației fizice, 

morale, a muncii individului.  

Influența familiei asupra copilului este mai puternică decât toate celelalte influențe educaționale. 

Odată cu vârsta, acesta slăbește, dar nu este niciodată complet pierdut. 

În familie, se formează acele calități care nu pot fi formate nicăieri . 

Familia realizează socializarea individului, este o expresie concentrată a eforturilor sale în educația 

fizică, morală și a muncii. Membrii societății părăsesc familia, care este o astfel de societate.Familia asigură 

continuitatea tradițiilor;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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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 specific.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
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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. Asadar 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. De asemenea, 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 

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.  
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În altă ordine de idei, 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. 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 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.  

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 dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 

potențial creator.  

În 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.  
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Educația de acasă este un proces care nu se încheie niciodată. Dacă frumusețea și sănătatea sunt daruri 

de la Dumnezeu, în educarea copiilor, părinții sunt rânduiți de Dumnezeu să dețină rolul principal. 

 

Părinții trebuie să explice clar copilului ce are voie să facă și ce nu, să stabilească reguli 

realiste,echilibrate și să-i spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. E foarte important ca 

amândoi părinții să fie consecvenți în educarea copilului. În același timp, părinții trebuie să fie înțelegători 

și să accepte greșelile involuntare. 

 

Educația din primii ani de acasă definește în bună măsură viitorul adult. Încă de la naștere, fiecare 

etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și intelectua-le. Prin cei 

7 ani de acasă, copilul trebuie să aibă dezvoltat un anumit grad de autonomie, un nivel rezonabil de politețe, 

un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoțională care să-i dea 

posibilitatea de a-și controla fricile și emoțiile și capacitatea de relaționare socială. Într-un copil ce a primit 

cei 7 ani de acasă regăsim: salutul,  comportamentul în public, manierele la masă, recunoașterea greșelilor, 

tact și toleranță. 

 

Cei șapte ani de acasă ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile și educația necesară vieții 

în lume.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. 

 

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 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 

Dragostea cu care părinții își înconjoară copilul  îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 

în propriile forțe. Copilul iubit de părinți se simte protejat, îngrijit, iar acestă idee de siguranță îi creează 

deschiderea spre învățarea și asumarea regulilor de comportament.  
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Importanța educației în familie 
 

 

PROF. MITITEAN LUMINITA 

 

 

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 după care ne este modelată personalitatea în 

bine sau rău, spre exemplu dacă vedem de mici că parinții nostri au fumat, există șansa ca și noi să facem 

la fel, sau contrar, vazând că acestora le face rău să reușim să evităm aceste vicii. 

 

Tot datorita familiei, în special datorită părinților acumulăm și primul bagaj de informații, aceștia 

având datoria să asigure toate cele trebuincioase, să își educe cât de bine pot copiii, iar prin experiența lor 

de viată atât în copilărie cât și pe tot parcursul vieții.  

 

Meseria de părinte este foarte grea. Un bun ghid pentru copil în primul rând sunt părinții care 

reprezintă o fază principală în dezvoltarea armonioasă și normală. 

 

Un mod de comunicare liber, pozitiv,matur poate dezvolta un individ responsabil, conștient, 

extrovertit, pregătit pentru tot ceea ce presupune viața. 

 

Părinții, de asemenea trebuie să fie cât mai atenți la tot ce face copilul lor, spre ex.să fie prezenți la 

activitățile la care participă, să fie interesați de pasiunile copiilor lor, să discute cu ei despre activitățile 

zilnice, să petreacă cât mai mult timp împreună cu familia lor. Participarea afectivă a părinților la necazurile 

copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și siguranța.  

 

Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai necesari în dezvoltarea unei personalitați 

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 parinți lucreaza de dimineată până seara 

și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

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: hainuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înteleagă 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 constiința, caracterul, voința, 

personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 
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EXERCIȚII  DE  DEZVOLTARE  A  COMUNICĂRII  LA  ELEVI 

 

Prof. Gr. did. I  MITITEAN  OANA                                                                                              

Liceul Teoretic „Samuil Micu„ Loc. Sărmașu, Jud. Mureș 

                                                                                                          

 

A) Exercițiul de exprimare grafică și plastică, oferă copilului șansa de a asimila fără efort, prin 

participare directă și neimpusă, elemente de limbaj plastic. Uneori, o astfel de comunicare devine mai 

eficiantă, pe temen scurt și mediu, decât comunicarea verbală. 

Interacțiunea educațională și cooperarea se dezvoltă optim în grupul de elevi, grație utilizării acestui 

exercițiu, iar suportul prin care se construiește, materialele și resursele utilizate vin în beneficiul creativității 

celor mici.  

Astfel, pornind de la conștientizarea emoțiilor estetice, se ajunge treptat la forme înalte de trăire a 

frumosului, la valorizarea propriei persoane și a celor din jur, la evidențierea stimei de sine profunde și de 

durată. 

Aceste exerciții au o valoare formativă ce va conduce la apariția de situații de învățare pozitive, ce 

vor evidenția, pe lângă încărcătura estetică, și pe cea etică. Prin selecționarea tematicii abordate, prin 

subiecte aplicative calde (desenarea animalelor de companie preferate, portretizarea celor dragi, schițarea 

unor elemente din natură etc.), prin activizarea elevilor se va spori caracterul compensator al exercițiului 

de exprimare grafică, fără a pune presiune asupra copiilor prin memorizare, repetare sau alte exerciții de 

învățare cu caracter de obligativitate. 

 

B) Exercițiul „obiecte găsite„, are drept scop diminuarea barierelor de comunicare și instalarea 

unui climat relaxant, cooperant, agreabil. De asemenea, jocul duce la creșterea nivelului de cunoaștere 

reciprocă, și valorizează spiritul întreprinzător, temerar al copiilor.  

Acest exercițiu de dezvoltare a comunicării produce energie și amuzament, dând elevilor șansa să 

devină participativi și implicați. Exercițiul facilitează capacitatea de exprimare și de argumentare, precum 

și realizarea unor dialoguri cu colegii de echipă. Mai mult decât atât, prin regulile expuse verbal la începutul 

exercițiului, copiii vor accepta ușor un conducător de grup și vor socoti potrivite unele ”constângeri” care 

să determine finalitatea pozitivă a jocului: găsirea obiectului pierdut sau ascuns. 

– Exercițiul de ascultare activă, are ca scop angajarea într-o relație de parteneriat cu elevul, și ajută 

la observarea sistematică a comportamentului și la anticiparea faptelor care ar urma să se producă. Dascălul 

poate dirija aceste conduite și evenimente în direcția unor atitudini pozitive, pentru a stabiliza stima de sine 

a copiilor;  

Exemplificări: - Cei mai buni ascultători îi privesc pe vorbitori. 

- Să nu ascultăm doar criticile. 

- Să nu analizăm aspectul fizic al vorbitorului. 

- Să nu ne pierdem răbdarea, pentru a da elevului șansa de-ași duce la bun sfârșit actul comunicării. 

- Sensul verbelor „a asculta„ și „a auzi„ nu sunt identice, prin urmare să participăm la „auzit„ prin 

„ascultare„ și asumare. 

- Să ne pregătim pentru „a fi acolo„ în situația prezentată de vorbitor, gata să interveniți favorabil. 

– Exercițiul prin jocul de rol, pune la îndemâna dascălilor strategii de învățare și de evaluare agreate 

de către elevi, care pot valoriza experiența artistică a celor mici. Participanții la jocul de rol deprind 

competențe și atitudini de echipă, devin participativi, inventivi, disciplinați, acceptând orice indicații sau 

„reguli„ , în ideea finalității pozitive: să devină  mici actori. Fabulele, dialogurile, chiar și pantomima pot 
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completa tematica jocului de rol, care devine vastă și ofertantă la nivelul oricărei categorii de vârstă școlară. 

Desigur, implicarea elevilor în crearea decorurilor este parte integrantă a procesului creativ în jocul de rol. 

Prin jocul de rol se pot eficientiza modele și tehnici de dezvoltare a comunicării la elevi, deoarece 

accentul educativ-instructiv este pus pe învățarea prin acțiune, prin activitate voluntară. Atunci când elevul 

nu este constrâns, calitatea muncii lui sporește, și satisfacția propriei  reușite va deveni motivațională în 

următoarele sarcini propuse de către conducătorul de joc.  
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Le partenariat famille-école 

 

 

Mitrache Loredana 

Colegiul Naƫional Militar « Tudor Vladimirescu » Craiova 

 
 

 

Les facteurs essentiels qui aident l'enfant à l’esquisse de sa propre éducation sont l'école et la famille. 

La fonction éducative de la famille consiste dans la formation des compétences, des aptitudes, des 

sentiments. Le rôle de la famille est important dans le développement de l'enfant d'un point de vue physique, 

intellectuel, moral et esthétique. L'école, avec la famille, influence, à travers les conditions concrètes dans 

lesquelles se déroule le processus éducatif, la personnalité de l'enfant. 

Une école efficace réalise un partenariat avec l'élève, en valorisant et en respectant son identité avec 

la famille, en reconnaissant son importance et en l'attirant dans le processus didactique et avec toutes les 

ressources pédagogiques de la société qu'il identifie et utilise activement. Il est nécessaire de développer un 

nouveau concept qui renforcera le changement dans les relations école-famille -  le partenariat éducatif. Le 

partenariat éducatif est la forme de communication, de coopération et de collaboration en faveur de l'enfant 

au niveau du processus éducatif. Cela implique une unité d'exigences, d'options, de décisions et d'actions 

éducatives entre les facteurs éducatifs. 

Le partenariat pédagogique se fait entre: établissements d'enseignement: famille, école et 

communauté; agents éducatifs: enfants, parents, enseignants, spécialistes de la résolution de problèmes ; 

membres de la communauté ayant une influence sur l'éducation, l'éducation et le développement de l'enfant 

(médecins, représentants d'églises, police); les influences éducatives exercées à certains moments sur 

l'enfant; programmes d’éducation, de soins et d’éducation des enfants. L'environnement dans lequel vivent 

les parents peut déterminer nombre des valeurs des enfants. Les parents peuvent également influencer la 

communauté et contribuer au développement des valeurs communautaires. L'activité éducative exercée à 

l'école ne peut pas être séparée des autres influences éducatives qui s'exercent sur l'enfant. 

L'éducation est ce qui perfectionne l'être humain, l'éducation que l'enfant reçoit dans la famille, à 

l'école et dans la communauté. L'implication des parents joue un rôle important dans l'intervention scolaire. 

Les actions impliquant les parents produisent un changement dans l'environnement familial et augmentent 

les aspirations des deux parents pour leurs enfants et les enfants eux-mêmes. En tant que premier facteur 

éducatif, la famille fournit à l'enfant environ 90% des connaissances habituelles (sur les plantes, les 

animaux, les métiers, etc), la famille est celle qui doit développer l'esprit d'observation, de mémoire et de 

réflexion des enfants. L'enfant obtient les résultats scolaires en fonction de la manière dont les parents sont 

impliqués dans le processus d'apprentissage, en fournissant à l'enfant les choses nécessaires à ses études. 

En famille se forment aussi les habitudes comportementales les plus importantes: respect, politesse, 

honnêteté, sincérité, décence dans le discours et l'attitude, c'est-à-dire "les sept ans à la maison". Il doit y 

avoir une collaboration permanente entre la famille et l'école, qui peut être réalisée par des visites mutuelles, 

des réunions et des conférences avec les parents. 

Si nous parlons de l'optimisation de la communication entre les enseignants et les parents, nous 

prenons en compte: la qualité des deux pôles de collaboration (enseignants et parents), les perceptions de 

chacun, les attitudes qui les caractérisent, les caractéristiques de l'établissement scolaire, les caractéristiques 

familiales, le mode de communication. Une communication optimale entre l'enseignant et la famille a pour 

rôle d'agir positivement sur l'enfant et d'arrêter les comportements négatifs. Il y a souvent des difficultés de 

communication et de développement de la relation école-famille. C'est pourquoi les facteurs qui favorisent 

mais bloquent également une communication efficace doivent être connus. Le manque de communication 

de l'un d'eux affecte le développement de l'élève, les résultats scolaires et la nature du comportement. 
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En conclusion, on peut dire que la famille apparaît comme une valeur essentielle qui façonne l'être 

humain, peint la personnalité des enfants, donne à l'enfant la première éducation, forme à nouveau les 

valeurs morales et avec l'école, elle développe des valeurs contemporaines.  
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Cei șapte ani de acasă /Din suflet pentru mama 

 

 

Liceul cu Program Sportiv, Piatra –Neamț                                                                                  

Prof. Ramona Mitrea 

 

Atunci când ne deranjează acțiunile  sau comportamentul unei persoane ori a unui copil îl catalogăm 

drept neeeducat, nepoliticos – „nu are cei sapte ani de-acasa”. Concluzionăm astfel că nu a primit o educatie 

potrivita ori nu și-a format diverse deprinderi ale regulilor de politete, în mod particular. 

Astfel, această sintagmă definește cumulul de cunostinte, deprinderi, comportamente și atitudini 

însumate în toți acești ani. Această unitate temporală este considerată „culmea achizitiilor”, una din 

perioadele de ferventă dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate uluitoare de acumulare de 

informatii, de memorare si de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 

Învățăcelul este pregatit sa primeasca informatii. Mama este vectorul principal în 

redarea,explicarea,aprofundarea sau consolidarea unor deprinderi și informații. Este fundamental să 

observăm cum sunt transmise aceste informații, de catre cine și în ce mod. 

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul stă foarte mult timp cu familia, iar membrii ei au cea 

mai mare influență covărșitoare asupra lui. 

Înca de mic, copilul  este dependent de mama, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate 

de către el în joaca lui și în comunicarea cu ceilalti. Modul cum reacționează adulții la diferiți stimuli din 

exterior, modul cum se raportează la mediu se poate observa apoi la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. 

Copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană apropiată sufletului său. Astfel, el se va 

identifica cu mama sau cu tata. Astfel va exista o suprapunere în mintea copilului între imaginea impusă de 

ceilalti și cea a cunoașterii de sine. 

Este vital să ne controlam limbajul si comportamentul în fata copilului, să evităm exprimarea 

diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc).  

Ne   impunem anumite limite, conduite sau  modalități de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul 

sa poata învăța un mod de abordare victorios  atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 

cat si din cele negative. 

 

Este nevoie de asumarea responsabilitatii de a fi parinti, de a conștientiza că învâțăcelul ne 

supervizează, ne analizeaza, își însușește 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 învăța copiii de acasă sunt capacitatea de a -și ordona lucrurile, igiena, exprimarea propriilor 

nevoi, comportamentul, bunele maniere. De asemenea, copiii pot învăța să-și exteriorizeze sentimentele, 

emoțiile negative, frustrările. Părinții îi pot ajuta în exprimarea unui limbaj corect, dar și în modul de a 

interacționa cu ceilalți sau de a răspunde la diverse provocări din mediul social-conflictele cu ceilalți 

copii,privarea de jucării din partea altor copii, lipsa cadoului dorit, pedeapsa pentru diferite acțiuni. 
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Cei șapte ani de acasă simbolizează și consecvența în finalizarea unei sarcini,concentrarea atenției, 

perseverența în a-și atinge  idealurile, inserarea  unor motivații intrinsece, durabile și existențiale. 

 

Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada sunt coordonatoare pentru tot restul vietii: spiritul 

de a fi competitiv, empatia, generozitatea, colegialitatea, pozitivitatea față de noi sarcini, spiritul de echipă. 

 

Iar altele influențează covârșitor  dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat 

si pedepsit destul de des nu se va adapta unui grup social, va avea tendinte de a nega valorile  ori nu va fi 

increzator în sine însuși. 

 

În concluzie, cei șapte ani de acasă înseamnă prețuire, valorizare, încredere, empatie, căci dacă vom 

investi în copiii noștri, vom fi mai bogați spiritual lasănd în urmă viitori adulți fericiți. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIEI 

 

 

Prof. înv. preșcolar Mitricioiu Anamaria – Dumitrița                                                                

Școala Gimnazială Internațională Agora Oradea, Jud. Bihor 

 

 

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. 

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 

modificat de condiţiile de mediu. 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 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. 

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. 

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 
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rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 

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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Reguli de aur în educația creștină. Începutul educației. 

 

Prof. Corina Mioara Mitroi,                                                                                                                  

Șc. Gimn. Nr. 9 Reșița 
 

 

 

”Învaţă-l pe copil să-şi preţuiască unicitatea, să-şi descopere propria 

valoare şi să fie ceea ce este! Să-şi înfrunte temerile şi să acţioneze cu curaj 

şi îmcredere.                                                                                                                               

Să-şi exprime individualitatea, să  atingă echilibrul şi să-i inspire pe 

ceilalţi.      

Să-şi ascultevocea interioară. Să trăiască viaţa cu bucurie, să 

strălucească şi să-şi reverse lumina asupra celor pe care îi întâlneşte pe 

Cale. Să descopere în toate frumuseţea şi măreţia lui Dumnezeu”                                      

 

 

Rolul părintilor si al caminului familial este determinant pentru vârsta copilariei si a adolescenței. El 

trebuie să fie prin excelență un rol educațional. Lucrarea pedagogică corectă și înțeleaptă a părinților asupra 

sufletelor copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să pună bazele unei vieți întru Hristos, singura 

cale viabilă și adevărată, pe care nici o furtună a vârstei tinere sau adulte nu o va mai putea clătina. 

Se povestește că, odată, un părinte cu o viață îmbunătățită, dorind să arate ucenicului său cât de 

important este să te ocupi de educația copilului chiar de la început, a dat poruncă uceni-cului său să scoată 

din rădăcină un copăcel tânăr, un curmal cu rădăcini foarte mici și subțiri. Făcând ascultare de duhovnicul 

său, ucenicul a smuls copăcelul abia răsărit fără nici o dificulta-te. Atunci părintele îi arătă un copac pe care 

ucenicul nu a reușit nici să îl miște măcar din loc, întrucât  apucase să prindă rădăcini puternice. Dacă ar fi 

să facem o analogie între povestirea aceasta și educația copiilor, am putea spune că, de multe ori, părinții 

rămân aproape neputin-cioși în a schimba comportamentul copiilor mai mari de vârstă dacă nu au început 

să se ocupe de educația lor încă de când aceștia erau foarte mici. 

Putini sunt acei parinti care gândesc din timp la acordarea unei educații corecte copiilor lor. Se 

întâmplă ca aceștia să nu se îngrijească îndeajuns de educatia religios-morală a copiilor lor, sau să fie atât 

de orbiți de o exagerată iubire părintească, încât să nu dorească să vadă și să recunoască în aceștia nimic 

rău sau condamnabil. Refuză să ia aminte, la observațiile bine intenționate ale celor din jur și nu iau în 

seamă sfaturile lor. Abia când problemele copiilor lor devin insuportabile,încep să se gândească la modul 

de îndreptare al fiicei sau al fiului lor și fac apel la educație. De multe ori însă, se întâmplă să fie deja prea 

târziu... 

Firea umana se dezvolta cel mai repede, din toate punctele de vedere, mai ales la vârsta copilăriei. 

Tot acum are nevoie și de cea mai mare îngrijire și atenție. Dezvoltarea trupească are loc repede și continuu, 

în vreme ce și mai repede înaintează cea sufletească. Dotat de Dumnezeu cu rațiune, voință și sentiment, 

sufletul copilul începe să vorbească, să înțeleagă primele lucruri, să gândească, să își pună problema 

destinației sale în aceasta lume, a curusului relației sale cu Dumnezeu si învață să facă diferența între bine 

și rău. Inlăuntrul său se trezește conștiința.     

Creat după chipul lui Dumnezeu, omul are libertatea să aibă propria sa experiență pentru a ajunge la 

asemănarea cu El. Pentru ca toate aceste puteri, care îl ridica pe om către asemă-narea cu Dumnezeu, să se 

dezvolte așa cum trebuie, părinții sunt datori să urmărească cu mare atenție dezvoltarea morală a copilului 

lor.                

Educația are o dublă menire: pe de o parte să anuleze pornirile rele, iar pe de alta să le sădească pe 

cele bune. De aceea este necesar, ca ea să înceapă înca de la cea mai mică vârsta. 

Simpla cunoaștere a binelui nu ajută la nimic. Trebuie în plus, să dorești binele și să fii obisnuit să îl 
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savârșești. Către o astfel de obișnuință trebuie condus omul prin educatie, înca din primii ani ai copilariei, 

astfel încât mai târziu, cunoscând binele și cu ajutorul rațiunii, să îl săvârșească, ajutat fiind și de puterea 

voinței. Dacă educația nu începe de la vârsta copilariei, rațiunea devine apoi un dar foarte periculos.   

Modelul nostru este chiar Mântuitorul. Spune Sfânta Evanghelie despre El: ''iar copilul creștea și se 

întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune, si harul lui Dumnezeu era asupra lui'' (Luca 1,40). De 

asemenea, sunt multe și mărturiile cuprinse în vietile sfintilor, care ne arată că și aceștia, încă de la cea mai 

mică vârsta, îsi cultivau virtuți ca evlavia, ascultarea, bunătatea.   

''Ai feciori? Invață-i pe ei și înconvoaie din pruncie grumazul lor'' (Ecclesiasticul 7,24) 
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Importanta educatiei în familie 

 

Prof. Inv. Prescolar Mitroi Elena Valentina 

 

 

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. 

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 
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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 

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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Importanța educației în familie 

Studiu de specialitate 

 

 

Prof. înv. preșc. Mitroi Florentina Nicoleta 

Școala Gimnazială” Dimitrie Grecescu” Drobeta Turnu-Severin 

 
 

Pe tot parcursul existenței umane s-a demonstrat că 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. 

Funcțiile familiei în societate: 

-îngrijiri fizice și emoționale; 

-controlul social asupra comportamentului membrilor familiei (în special, asupra copiilor); 

-instruirea pedagogică și morală a copiilor; 

-continuitatea culturală prin transmiterea moștenirii culturale; 

-educația financiară. 

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. 

Dar educația este desăvârșită in sistemul educațional. Ca subsistem al educaţiei permanente, educaţia 

copiilor contribuie la emanciparea socială şi spirituală a acestora, răspunzând unor nevoi 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 

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. 

Există o multitudine de forme de colaborare a educatorilor cu familia. Dintre acestea amintim: 

întâlniri programate de educatoare (cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu părinţii unui 

copil); întâlniri întâmplătoare (la terminarea programului, pe stradă etc.); convorbiri telefonice; vizite la 

domiciliu. 

Pentru îndeplinirea funcţiei fundamentale a familiei – 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. 

Sistemul educațional trebuie să aibă în vedere, mai mult ca oricând, realizarea unei colaborări bune, 

permanente cu familia, având în vedere, în special, faptul că familia, în contextul actual, se confruntă cu o 

serie de probleme sociale foarte mari, deosebite radical de perioada precedentă (referindu-ne la perioada 

activităților online). Potrivit solicitărilor părinţilor, şcoala trebuie să vină în întâmpinarea dorinţelor privind 

pregătirea copiilor lor pentru viaţă, ancorând activitatea educațională la cerinţele actuale, când copilul 

trebuie învăţat ce să caute, cum să caute, unde să caute integrarea sa socială. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ȊN FAMILIE 

 

MITROI MARINEL                                                                                                                 

CȘEI- ROȘIORI DE VEDE 

 

Ȋn general, folosim sintagma ,, cei șapte ani de acasӑ “ pentru a descrie comportamentul unui individ 

în societate. Fiind învățător-educator, într-un centru școlar de educație incluzivӑ, dar și părinte, pot spune 

că educația din primii ani de acasă, definește în mare măsură viitorul adult. Pentru că nu ne naștem știind 

cum să ne comportăm în societate, trebuie să deprindem multe dintre comportamente din mediul care ne 

înconjoară, iar această învățare, din punct de vedere lingvistic, cognitiv, emoțional sau al abilităților 

motorii, începe în familia de acasă. Astfel, putem spune că familia este primul sau principalul grup social 

al copilului.  

Una din principalele forme de învățare pentru copii este observația, imitarea comportamentelor celor 

din jur, iar familia devine responsabilă pentru modelarea , dezvoltarea unui copil din punct de vedere fizic, 

emoțional, social sau intelectual. Toate aceste componente au un impact definitor asupra copilului, iar de 

armonia acestora depinde și starea mintală a acestuia. Un lucru foarte important pentru copil este 

sentimentul siguranței,  să simtă că este protejat în sânul familiei, că se află într-un mediu sigur. Stabilitatea 

unei familii, a unui cămin, îi va oferi copilului și o siguranță emoțională, va învăța cum să aibă încredere, 

să-și facă prieteni mai ușor, să-și dezvolte stima de sine, să aibă compasiune pentru ceilalți, să empatizeze 

cu aceștia, să învețe să facă față succeselor sau insucceselor care vor veni odată cu trecerea prin viață. Ceea 

ce copilul va învăța în această perioadă, prin interacțiunea cu membrii familiei, va defini și modul prin care 

acesta va interrelaționa cu ceilalți în viitor.  

De exemplu, dacă părinții sunt foarte comunicativi, sociabili, populari, în grupul de prieteni sau rude, 

copilul  se va gândi că și el are calități care îl pot face acceptabil pentru cei din jurul său, iar acest lucru este 

esențial pentru o  dezvoltare timpurie a abilităților sociale aducând stabilitate psihologică, rezistență și 

sănătate mintală. Odată cu trecerea timpului, în timpul adolescenței, apare o nouă înțelegere a 

sinelui. Aceasta poate include modificări în aceste concepte de sine, relațiile de familie sunt adesea 

reorganizate în timpul pubertății, accentul unui adolescent mutându-se adesea către interacțiuni sociale și 

noi prietenii, perioadă în care adolescenții își doresc mai multă independență și mai multă distanță 

emoțională între ei și părinții lor. Este momentul în care adolescenții încep să învețe să-și rezolve singuri 

problemele, să ia decizii pentru sine și să acționeze după propria gândire și judecată.   

Adolescenții încep să se confrunte cu noi responsabilități și să se bucure de propriile lor gânduri și 

acțiuni. Aceștia încep să-și dezvolte un sentiment de identitate personală (una dintre sarcinile cheie ale 

adolescenței), să se gândească la viitorul lor și la viața adultă (studii, un loc de muncă și căsătorie). Stima 

de sine, un alt element esențial al adolescenților este afectată de succesul la școală, sport și 

prietenii. Adolescenții tind să se compare cu ceilalți și și- ar putea forma idei false despre imaginea corpului 

lor.  

Influența televizorului, a revistelor și a internetului se poate adăuga la imaginea corporală săracă a 

unui adolescent. Pentru părinți, anii adolescenței sunt un moment pentru a-și cunoaște adolescentul. În timp 

ce adolescenții se maturizează, aceștia au încă nevoie de dragostea și îndrumarea unui părinte. Majoritatea 

se descurcă foarte bine în timp ce se confruntă cu provocările de a fi adolescent. Dar este încă important ca 

adolescenții să aibă un sprijin bun din partea părinților lor, astfel încât să poată trece prin acești ani cu cât 

mai puține probleme. Chiar dacă adolescenții nu  salută  întotdeauna ajutorul părinților, totuși au nevoie de 

el. Faptul că părinții își arată disponibilitatea și implicarea în viața adolescentului, îl poate ajuta pe acesta 

să evite comportamentul riscant. Adolescenții trebuie încurajați să vorbească deschis  despre sentimentele, 

gândurile sau acțiunile lor, despre imaginea corpului lor, să vorbească despre imaginea de sine,  despre 

droguri, alcool, tutun, despre relații, despre ce înseamnă o prietenie,  despre stabilirea unor priorități. 
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Creșterea copiilor poate fi foarte dificilă, dar poate fi și extrem de plină de satisfacții.   Este imposibil să 

fim perfecți tot timpul, dar putem oricând să ne străduim să fim cei mai buni atunci când vine vorba de rolul 

nostru în dezvoltarea copilului nostru. Nimeni nu este perfect și nicio familie nu este perfectă.  În calitate 

de părinți, suntem primii profesori ai copiilor noștri.  

Mai mult decât orice învățare, cea mai mare și importantă parte a învățării copiilor noștri se întâmplă 

acasă, cu familia.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

 

PROF. MITROIU ELENA-LUCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112, BUCUREȘTI, SECTOR 3 
 

 

„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii.”  (Nicolae Iorga) 

 

Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Foarte important este să conştientizăm că doar prin 

educaţie se ajunge la statutul de om civilizat, de fiinţă ce aparţine unei comunităţi. 

Copilul este un dar prețios al lui Dumnezeu și fiecare părinte se simte responsabil de marea comoară 

ce i-a fost încredințată. Pentru ca un copil să aibă şansa de a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să 

crească într-o familie care să-i ofere modele demne de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la 

şcoală, să-l susţină şi să-l încurajeze permanent în activitățile urmate de acesta. 

Familia reprezintă, de fapt, prima școală unde începe educaţia. În familie, copilul începe să-şi formeze 

modul de a se comporta cu cei din jurul său, vocabularul şi expresii care-i vor servi în educaţia ulterioară 

sau dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau deloc. De aceea, familia trebuie să fie foarte 

atentă cum se manifestă în prezenţa micuților, modul în care vorbesc sau cum se adresează celorlalți membri 

ai familiei etc. Exemplul părinţilor este esențial. De cele mai multe ori, copiii au tendinţa de a imita părinţii, 

fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud în jurul lor. 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”. Acasă, 

lângă părinţii săi, copilul învaţă ce înseamnă respect, cinste, politeţe, învaţă să devină responsabil pentru 

faptele sale. 

Felul de viaţă al părinţilor, dar și al membrilor familiei extinse ce vin în contact cu copilul şi armonia 

dintre aceștia, îi influenţează pe copii. Factorii familiali favorizează/ defavorizează copilul prin climatul 

din familie, atitudinea acestora faţă de activitatea lui, dar şi faţă de problemele lui personale, stilul de 

educaţie şi situaţiile şi evenimentele ce se ivesc în familie. În primele etape ale vieţii, familiei îi revine rolul 

primordial în educaţia morală a copiilor, în sânul acesteia formându-se primele deprinderi de 

comportament, înainte ca acesta să beneficieze de educația instituționalizată.  

Cei „şapte ani de casă” reflectă calitatea educaţiei primite în familie. 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. Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării 

psihice în copilărie. 

O bună educaţie trebuie să fie fundamentată pe valorile solide ale societăţii în care trăim. În familie, 

copiii nu trebuie lăsaţi în faţă televizorului să vizioneze orice fel de emisiuni, desene animate etc. Tentaţiile 

societăţii noastre sunt foarte mari pentru copii, dar totodată şi periculoase. Dacă baza educaţiei morale este 

consolidată încă din copilărie, atunci copilul va putea să discearnă între bine şi rău, alegând, bineînţeles, 

binele. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 

copilului, să fie convinşi că educaţia 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. 

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu școala. Dintotdeauna aceasta 

a colaborat cu familia în diferite forme, însă astăzi din punct de vedere a cerinţelor sociale, apare mai mult 

ca niciodată necesitatea întăririi legăturii dintre acestea.  

Şcoala are rolul important în colaborarea cu părinţii copiilor, pentru a asigura educaţia acestora, 

deoarece educaţia permanentă presupune o învăţare pe tot parcursul vieţii. Însă, aceasta nu poate face 

minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va 

colabora cu familiile copiilor. O bună colaborare între toţi factorii educaţionali este o necesitate actuală. 
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Şcoala îşi poate duce la îndeplinire msiunea, cunoscând familia şi condiţiile de muncă ale copiilor. Legătura 

şcolii cu familia se reflectă asupra nenumăratelor aspecte privitoare la comportamentul copiilor, situaţiei la 

învăţătură, disciplinei acestora, iar dialogul cu familia/ membrii familiei (tutori legali) reprezintă pentru 

reuşita şcolară elementul esențial. 

În acest sens, preocupările psihologilor (U. Şchiopu, E. Verza, J. Piaget, J. Bruner) şi recomandările 

acestora au fost expuse în diferite lucrări. Printre cele zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere, în 

egală măsură, părinţii şi educatorii în vederea educării copiilor sunt: „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; 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; Să fii bun exemplu pentru copilul tău. Să-i transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii, ș.a.m.d. 

astfel încât copilul să crească şi să simtă tot timpul comuniunea „mamă – copil – tată”. 

„Meseria” de părinte este grea, însă în condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice 

dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice, al acestei dezvoltări. De aceea 

este necesar ca părinţii să fie parteneri egali în educaţia copilului. Participarea activă a părinţilor la 

evenimentele din viaţa acestora, le dau liniştea şi siguranţa de care au nevoie. 

 

Problematica lumii contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin schimbări în 

toate domeniile, prin cerinţe şi aspiraţii specifice este abordată, astăzi, în strânsă legătură cu problema 

educaţiei. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex 

şi în continuă schimbare. Unindu-ne forţele printr-un parteneriat, devenim parteneri educaţionali în triada 

„școală-elevi-părinţi” și aducem procesului instructive-educativ un plus, stabilind legături în scopul 

dezvoltării valorilor educative și morale ale cărui beneficiar este nimeni altul decât copilul.  
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De ce sunt importanți cei șapte ani de acasă? 

 

Prof. înv. primar Mitu Elena 

 
 

Dacă stăm să analizăm bine această expresie a ,,celor 7 ani de acasă” în zilele curente, vom constata, 

cu părere de rău,că ea nu mai este un obiectiv major în buna creștere a copilului, așa cum se considera în 

trecut. Cum am ajuns să constatăm asta? Este foarte simplu: prin experiența parcursă zi de zi alături de 

elevii din ciclul primar, care sunt incluși în diverse forme educațioanale, încă de la cele mai fragede vârste. 

Cert este, că normele de conduită se învață din FAMILIE . 

• Rolul familiei în dezvoltarea emoțională a copilului 

Din punctul meu de vedere,  o bună educație a  propriului copil reprezintă cea mai bună investiție de 

timp, dragoste, atenție, înțelegere, pe care o pot face părinții pentru ei.  

Educația unui copil constă în ceea ce trăiește copilul în familie. Copilul trăiește faptele părinților, care 

sunt și modelele lor. 

Familia reprezintă cel mai sigur mediu al copilului, unde acesta se simte în siguranță, unde își 

deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitar,nu printr-un comportament 

conștient. Pentru  achiziția normelor unui comportament social corect, vârsta primei copilării este esențială. 

Școala sau alte medii educațioanale în care va pătrunde copilul, nu fac decât să întărească și să confirme, 

să consolideze normele deprinse deja din familie. 

 Cercetările au demonstrat că într-o familie, mamele sunt cele care pun accent pe echitate, coboară la 

nivelul copilului și intră în lumea lui, împrumutându-i limbajul, mai mult decât o fac tații.  Aceștia din 

urmă, tind să spună lucrurilor pe nume, orice discuție cu copilul este mai clară și la obiect, ceea ce nu este 

rău, iarăși, pentru că ajută la maturizarea mai rapidă a copilului. Aceasta îl va ajuta să se integreze mai bine 

și mai ușor în societate.  

Care sunt ,,INGREDIENTELE” unui copil bine-crescut? 

• SALUTUL  

Salutul este prima regulă pe care copilul o poate învăța în familie, începând cu vârsta la care învață 

să flurure mâna, apoi urmând etapa vorbirii și a rostirii celebrului: Bună ziua! 

• COMPORTAMENTUL ÎN PUBLIC  

Un părinte își poate educa copilul să răspundă la întrebări doar când este întrebat, să-l asculte pe 

partenerul lui de conversație, să-și aștepte rândul pentru a adăuga ceva, să fie răbdător 

• COMPORTAMENTUL CU PRIETENII  

Comportamentul cu prietenii copilului, poate spune multe despre ,,cei șapte ani de acasă”. De obicei, 

jocurile copiilor de vârste apropiate, îi pregătesc pe aceștia pentru rolul de adult. Tot aceste jocuri au ca 

obiective învățarea, exersarea și testarea comportamentelor corecte. Copilul trebuie să învețe să-și respecte 

partenerul de joc, să empatizeze cu el, să împartă materialul didactic al jocului și să respecte regulile jocului. 

• SERVIREAMESEI  

O bună creștere, în ceea ce privește servirea mesei, este aplicată tot din familie, atunci când copilul 

învață să folosească tacâmurile, să-i respecte pe cei ce servesc masa, eventual să ajute la servirea mesei, să 

nu vorbească cu gura plină, dar și normele de igienă de dinaintea mesei. 

• RECUNOAȘTEREA GREȘELILOR 

Părinții ar trebui să folosească foarte des expresiile ,,Îmi pare rău!, ,,Te rog să mă ierți!, ca niște 

cuvinte magice. Pentru a se putea obișnui cu aceste cuvinte, copilul trebuie să le audă mai ales, la părinții 
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lui. Va învăța astfel, că nu se înjosește spunând acest lucru, ci din contră, că este un semn de respect și 

demnitate. 

• TOLERANȚA 

Un alt aspect important, pentru o creștere sănătoasă a copilului o reprezintă toleranța. El va învăța de 

la părinți că nu trebuie să râdă de nimeni, oricât de amuzant ar părea un copil care nu este ca el: are altă 

culoare, suferă de dizabilități, stâlcește cuvintele, are o situație finaciară precară, etc. Astfel, va fi un bun 

mediator, un prieten de nădejde, un suflet nobil mai târziu. 

• A SPUNE ADEVĂRUL  

Să-l înveți pe propriul copil să spună adevărul, indiferent de situația în care se află, este mai mult 

decât necesar. Mai târziu nu va fi implicat în conflicte sau minciuni îți va mulțumi pentru faptul de a fi o 

persoană sinceră și onestă. 

• A VORBI ÎNTOTDEAUNA FRUMOS 

• A SPUNE ,,MULȚUMESC!” 

 

În concluzie, un copil manierat, va va avea  succes sigur în viață, ceea ce duce la dezvoltarea lui și la 

gândul că părinții și-au împlinit  menirea pe acest pământ. 
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FAMILIA- PRIMA ȘCOALĂ A COPILULUI 
 

 

AUTOR: MITU VASILICA                                                                                

SPECIALITATEA: PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 

„Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti.” Adrian Tănăsescu-Vlas 

 

Familia reprezintă prima școală a copilului. Aici, acesta deprinde primele reguli de conduită și își 

formează viziunea asupra lumii care îl înconjoară. Întreaga lui viață ulterioară este influențată de ceea ce a 

învățat în cadrul familiei. 

Părinții sunt primele modele ale copiilor. Ei sunt cele mai mari exemple din viața micuților, iar 

personalitatea tinerelor vlăstare este un proces de modelare continuă, generată de atitudinea adulților: ce 

fac, cum fac, ce și cum spun ceea ce gândesc. Sistemul de valori, felul de a se comporta în societate, părerile, 

ideile, toate se construiesc cărămidă cu cărămidă, de la vârste foarte mici. Cel  mai important „dar” pe care 

părinții îl pot oferi copiilor 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 părinților sau dacă nu simt că pentru 

ei, viața lor reprezintă cel mai important lucru, vor deveni frustrați mai târziu și le va lipsi încrederea în 

sine toată viața. 

Îngrijirea și creșterea unui copil sunt sarcini foarte dificile, care cer o maturitate și o responsabilitate 

deplină. 

În literatura psihopedagogică au fost conturate o serie de profiluri ale părinților, în funcție de modul 

în care ei procedează la educarea copiilor lor: 

• părinți rigizi- care impun copiilor ideile, opiniile, modul de a trăi și a vedea lucrurile, obișnuințele 

lor, fără nici o abatere si fără să țină cont de particularitățile individuale ale fiecăruia. Asemenea părinți 

întipăresc în mintea copiilor un anumit număr de repere foarte precise în timp și spațiu care pot ajuta la 

înțelegerea lumii înconjurătoare; 

• părinți boemi- care lasă copiii mai mult în seama altor persoane sau în voia lor. Drept consecință 

pot să apară la copii o lipsă de prezență care să provoace o delăsare morală, lipsa unor puncte de reper în 

viață și a unei baze suficiente care să le garanteze un sentiment de securitate; 

• părinți anxioși - care fac ca asupra copilului lor să apese o presiune considerabilă, întrucât se simte 

spionat și strict supravegheat. Deoarece din gesturile sale se naște teama, copilul ajunge la un fel de 

deposedare de el însuși; 

• părinți infantili - care refuză să se autodefinească în calitate de părinți și se retrag din fața oricărei 

responsabilități fiind, de regulă, prea absorbiți de propriile lor probleme de afirmare personală. Această 

depărtare se anulează uneori brusc, părinții adoptând o poziție prea apropiată de cea a copilului, printr-o 

identificare exagerată. Drept consecință, copiii unor părinți infantili riscă mai târziu să nu aibă mare 

încredere în forțele proprii și să fie dependenți și ușor influențabili; 

• părinți incoerenți -  ce se caracterizează printr-o mare instabilitate privind modul de relaționare cu 

copiii. Activitatea educativă se caracterizează prin neregularitate, exigențele cele mai nemăsurate alternând 

brusc cu perioadele de libertate totală. Dacă copilul nu are la ,,îndemână” o personalitate ,,puternică” care 

să-l influențeze și cu care să poată stabili relații continue, cum ar fi cazul unui unchi, mătuși sau bunic, fără 

să se substituie părinților, el va prezenta adesea o stare accentuată și continuă de descumpănire; 

• părinți prea indulgenți- nu manifestă nici un fel de limită si nici un fel de rezervă în a acorda 

copilului tot ce acesta iși dorește. Drept consecință, copilul nu va putea mai târziu să suporte nici o frustare, 

cultivând totuși un anumit sentiment de vinovăție; 
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• părinții prea tandri - care creează, de regulă, un climat prea încărcat cu stimulente afective. 

Asemenea atitudini pot favoriza uneori conturarea la copii, pe măsură ce cresc, a unor comportamente 

deviante. 

Există și cazuri în care cei doi părinți nu manifestă aceeași atitudine în ceea ce privește exercitatea 

influențelor educative asupra copiilor. În timp ce unul din părinți este deosebit de sever și autoritar, celălalt 

dimpotrivă, este extrem de permisiv și tolerant sau, în timp ce unul este foarte apropiat de copil, celălalt 

este mult mai distant si mai rece afectiv. 

Cum ar trebui procedat? 

Nu se poate oferi o ,,rețetă” comportamentală care să fie aplicată în mod nediferențiat de către fiecare 

părinte. 

În educația copiilor trebuie să existe între părinți înțelegere și acord în diferite probleme și de aici 

decurg normal și celelalte. 

Medic şi pedagog italian, Maria Montessori a pus la punct o metodă ce-i poartă numele pentru 

dezvoltarea armonioasă şi educaţia copiilor şi care a fost adoptată de şcoli din întreaga lume. Ea a realizat 

câteva reguli şi pentru părinţi.  

Sfaturile sunt simple, dar cu un mesaj profund:    

1. Copii învaţă din ceea ce îi înconjoară.  

2. Dacă un copil este criticat des – el învaţă să condamne. 

3. Când un copil este des lăudat – învaţă să preţuiască. 

4. În cazul în care ai o atitudine răutăciasă faţă de copil – el învaţă să fie la fel. 

5. Dacă eşti sincer – copilul va învăţa să spună adevărul.  

6. Atunci când copilul este luat în derâdere – învaţă să fie timid. 

7. Dacă un copil trăieşte cu sentimentul de siguranţă – învaţă să aibă încredere.  

8. Atunci când un copil este umilit – învaţă să se simtă vinovat.  

9. Dacă eşti de acord cu părerile copilului – el învaţă să se iubească pe sine însuşi.  

10. Atunci când eşti indulgent cu el – copilul învaţă să fie răbdător.  

11. Dacă este încurajat – învaţă să aibă încredere în propriile forţe. 

12. Dacă copilul trăieşte într-o atmosferă prietenoasă şi se simte important – învaţă să găsească 

dragostea în această lume. 

13. Nu vorbi urât despre copil – nici în prezenţa, nici în lipsa lui.  

14. Concentrează-te asupra dezvoltării constructive a copilului, astfel nu va atrage lucrurile negative.  

15. Ascultă-l şi răspunde-i atunci când apelează la tine.  

16. Respectă copilul atunci când greşeşte, mai devreme sau mai târziu se va corecta.  

17. Fii dispus să ajuţi copilul care vrea să descopere lumea şi fii invizibil pentru cel care a descoperit-

o. 

18. Ajută copilul să evolueze cu grijă, pace şi iubire.  

19. Tratează-ţi copilul în cel mai frumos mod şi oferă-i ce ai tu mai bun. 

20. Se spune că relaţiile cu copiii nu sunt atât de complicate. Vrei un copil bun – fii un părinte bun.   

 

Imaginea secolului XXI depinde de modul în care ne formăm copiii, astfel, granița dintre bine și rău, 

adevărat și fals, educație și abandon școlar poate fi susținută numai printr-o bună educație a părintelui. 

Educatorul poate fi lumina deasupra drumului formării tinerei generații, prin consilierea permanentă a 

părinților. 
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 Rolul familiei în educaţia copilului 

 

 

Ed. Miu Gina,                                                                                                                               

G.P.P. "Lumea Copilăriei", Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

 
 

 

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. 

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. 

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). 

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. 
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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 

şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

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 unitatea de învăţâmant, 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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Rolul familiei ȋn ȋnvaţarea on-line 

 

 

Profesor Miu Simona-Monica 

C. E. “Gheorghe Chitu”- Craiova 

 
 

 

Situația actuală, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală numeroase  probleme care  prin 

soluţionarea lor vor contribui la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. 

Este necesară o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai 

conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru societate.  

Schimbarea trebuie să includă: 

- Implicarea mai amplă a părinților pentru susţinerea educaţiei copiilor, 

- Consolidarea comunicării între școli și părinți, 

- Implicarea membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația 

tinerei generații. 

- Implicarea ȋnsăși a elevilor  care ar trebui să fie învățați să învețe în primul rând pentru ei şi apoi  

pentru progresul societății. 

Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, 

procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți. 

       

1. Implicarea părinților pentru susţinerea educaţiei copiilor se poate realiza prin: 

- Organizarea unui colț de studiu doar al elevului, unde să poată intra on-line fără să fie deranjat, unde 

să-şi pregătească temele si sa-si desfaşoare activităţile pentru scoală. 

- Elevii trebuie ȋndrumati să-şi exploreze autonomia, să aibă iniţiativă, să solicite profesorilor 

sprijinul, să-și dezvolte noi abilități digitale și să colaboreze cu colegii când au nevoie să înțeleagă ceva.  

- Elevilor trebuie să li se respecte programul de scoală, programul de socializare cu prietenii, colegii 

de clasă, trebuie apreciaţi pentru actiunile lor de digitalizare. 

 - Părinţii trebuie  să ceară ajutorul nostru, al profesorilor şi diriginţilor când nu fac faţă. Elevii trebuie 

invăţaţi cum se folosesc platformele și aplicațiile de învățare, să știe să caute ce au nevoie, ce lucruri 

minunate pot învăța pe net despre ce îi pasionează, să folosească tehnologia în mod benefic. 

- Chiar dacă unii părinţi nu se descurcă cu tehnologia digitală ei pot să-şi susţină copiii, să-i incurajeze 

să colaboreze cu alţi colegi care se descurcă, să-i aprecieze pentru evoluţiile lor. 

 

2. Consolidarea comunicării între școli și părinți s-ar putea realiza prin: 

- Trebuie să discutăm cu părinții despre informațiile de care au nevoie, să-i ȋntrebăm de ce fel de 

sprijin au nevoie ei și copiii lor. Consider că diriginţii au un rol esenţial ȋn comunicarea cu părinții şi elevii 

lor. Eu am realizat un grup cu elevii din clasa mea unde sunt dirigintă, un alt grup cu părinții elevilor din 

clasă pe Whatsapp. Când au fost probleme mai importante am apelat la ȋntâlniri în mediul online pe Zoom. 

Rezultatele acestor discuții au sporit implicarea părinților .  

 - Cu părinţii care nu se descurcă cu tehnologia, se simt copleșiți de responsabilitatea de a educa copiii 

acasă am comunicat prin apeluri telefonice, pe whatsapp ȋn particular. Ei au primit aceleaşi informaţii  ca 

şi cei care au intrat on-line. 

- Este foarte important sa comunicăm cu părinții în mod sistematic, nu ocazional astfel se vor simți 

încurajați să participe și să se implice mai mult în viața școlară a copiilor lor. 

- Nu cred că există o rețetă general valabilă în comunicarea părinte- profesor. Totuşi consider că dacă 

suntem deschiși și părinți au încredere în profesori, în confidențialitatea comunicării, aceştia colaborează 

mult mai bine. 

 

244



3. Implicarea membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația 

tinerei generații. 

- Problemele cu care încă se confruntă cadrele didactice (lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea 

online, lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală) se pot rezolva la nivelul 

comunităţii prin crearea unui parteneriat ȋntre dascăli, părinți și elevi. Putem transforma criza într-o 

oportunitate de creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale profesorilor și ale părinților.  

- 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. Este foarte importantă cunoașterea nevoilor copilului 

ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său familial (profesori).Cunoscând problemele şi 

transmiţându-le comunităţii putem primi sprijin din partea acestora. Eu am obţinut pentru unii din elevii 

mei tablete şi burse de ajutor al familiei. 

- Comunitatea poate oferi parteneriate cu școala pentru consiliere, îndrumare spirituală, programe de 

dezvoltare, servicii de sănătate, etc. Conflictele în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), acum ȋn  criză sau diminuat, datorită unei 

comunicări eficiente si mai rapide on-line. Totul este să ne coordonăm acţiunile şi să facem cât mai bine ce 

putem împreună. 

  

 4. Implicarea elevilor care ar trebui să fie învățați să învețe, pentru a deveni fideli parteneri ai 

dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru ei  şi apoi  pentru progresul societății. 

-Elevii resimt în mod diferit schimbarea în on-line. Ei sunt afectati de scăderea nivelului de 

interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi, nu pot să se concentreze la fel de bine ca la 

școală. 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.  

- Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu. Elevii trebuie să 

fie ȋncurajaţi pentru stimularea creativității, a abilităților de logică și de rezolvare de probleme, dar și 

comunicare virtuală și lucru în echipă. 

 

Concluzie 

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate.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 elevilor. Învățarea online 

sau hibrid poate fi chiar de ceea ce au nevoie copiii pentru viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de 

simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  

 

 

Webografie: 

https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 

https://www.academia.edu/36791450/FAMILIA_PRIMUL_EDUCATOR_ROLUL_FAMILIEI_ 

https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/rise-online-learning-benefits-and-challenges-teachers-part-one-

benefits. 
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Importanța educației în familie 
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G. P. P. ”Albă ca Zăpada ”Băile Felix, jud. Bihor 

 

 

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. Este 

important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. De asemenea, trebuie evitate extremele 

cum ar fi afectiunea exagerată sau duritatea excesivă. 

Cuvântul după care trebuie să se ghideze părinții în educația celui mic este ”echilibru”astfel  ”cei 

șapte ani de-acasă”vor fi definitorii în sens pozitiv  în dezvoltarea viitoare a 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 ingrijiriilui,ci sa aiba in vedere educatiapsiho-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 isiinsuseste 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 atentieintrebarilorcopiilor,semn sigur al dezvoltarii lor 

intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,alcuriozitatii 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, parintiii si iubesc copii, le poarta de grija, 

muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie 
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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. 

 La trei ani copilul este deja o mică personalitate.El are un trecut cunostințe, experiențe proprii. 

Centrele lui de interes se învârt în mod special în jurul lui însuși,al căminului și în jurul celor care trăiesc 

cu el. În următorii trei ani care sunt, de  fapt, anii de grădiniță, copilul se va deschide spre lumea exterioară, 

Își va face prieteni, cu care va învăța să facă compromisuri, va pune mii de întrebări despre oameni, despre 

lumea din jurul lui și va descoperii că este un copil printre mulți alții. Pentru toate aceste descoperiri, el își 

va folosi energia sa debordantă,un limbaj din ce în ce mai perfecționat și o dorință de noi cunoșțințe și 

aventuri care nu va fi niciodată îndeajuns satisfăcută. 

Nevoile copilului pe parcursul acestor ani sunt relativ simple: dragoste, securitate afectivă,fermitate, 

ascultare, deschidere spre lume. Însă lucrurile pe care leva învăța sunt complexe: să-și controleze 

comportamentul, să țină cont de alții, să-și identifice apartenența la un anumit sex, să cunoască și alte 

persoane în afară de mama lui să se maturizeze și sa-și dezvolte cunoștințele. Nimic din toate acestea nu 

este simplu de realizat și  se întâmplă frecvent să apară mici probleme de comportament. În această etapă 

(de la trei la șase ani), copilul încă vorbește prin trupul lui într-un limbaj particular pe care părinții trebuie 

să învețe să-l decodeze pt a înțelege pe deplin și în timp real nevoile copilului. 

Părinții,în funcție de experiențele din propria lor copilărie,vor înțelege mai bine o anume dificultate 

în timp ce pe alta o vor exagera sau o vor disimula.Deseori ,aceste manifestări pasagere dovedesc numai 

trecerea unei etape și dispar apoi de la sine. Uneori însă, este nevoie de ajutorul unui psiholog, pentru a 

îndepărta un eventual blocaj în dezvoltarea copilului. Dacă părinții rămân calmi și atenți la nevoile copilului 

vor depăși mai ușor diversele etape prin care vor trece împreună cu copilul.  

Chiar dacă  în această etapă a dezvoltării sale grădinița are un rol important ,educația în familie 

rămâne fundamentală.Părinții împreună cu copiii se vor însoți pe parcursul acestui drum presărat cu bucurii 

imense,mari descoperiri, dar și cu capacane,ca în final,copilul,acum lipit de picioarele lor să devină”copilul 

mare” care pleacă la școală încrezător și fericit,cu ghiozdanul în spate ,împreună cu prietenii lui. 

În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” au o importanță covărșitoare asupra viitorului fiecăruia dintre 

noi în toate domeniile,dar mai ales în cel psihologic. Pt părinții unui copil de vârsta aceasta, este foarte 

important să cunoască foarte bine etapele pe care acesta le traversează, pentru a-l putea ajuta să se bucure 

din plin de toată dragostea și experiența lor. De asemenea, este hotărâtor ca această perioadă să fie una 

pozitivă,din toate punctele de vedere. 
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„Educația în familie. Cei șapte ani de acasă” 
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Potrivit lui Confucius „Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește”. Educația este acțiunea 

exercitată de către generațiile adulte asupra celor care nu sunt încă mature pentru viața socială. Ea are ca 

obiect să trezească și să dezvolte în copil un anumit număr de stări fizice, intelectuale și morale pe care le 

reclamă de la el societatea în ansamblul ei. 

Deși conceptul de educație tinde să fie asociat cu școlarizarea, respectiv cu procesul instructiv-

educativ, trebuie să remarcăm faptul că bazele educației încep mult înaintea intrării copilului în instituțiile 

specializate. În acest sens, remarcăm rolul primordial al părinților, respectiv al familiei în clădirea unei 

educații solide, care are la bază transmiterea unor valori morale, estetice, respectiv formarea unor priceperi 

și deprinderi care să pună în evidență existența așa-numiților „celor șapte ani de acasă”. Spunem acest lucru 

deoarece familia este primul mediu social cu care copilul face cunoștință, în care crește și se dezvoltă, 

respectiv primul mediu pe care îl are drept reper în formarea viziunii despre viață și lume.  

Este un lucru bine cunoscut faptul că familia reprezintă celula de bază a societății, care îndeplinește 

diferite funcții: educativă, biologică, economică și psihologică. Familia îndeplinește prin membrii săi 

funcția de educare a tinerei generații. Întrucât între membrii familiei se stabilesc anumite relații, acestea 

emană un climat familial și un mediu familial. Multitudinea relațiilor care se stabilesc între membrii familiei 

formează mediul familial, iar ansamblul fenomenelor sociale care emană din aceste relații formează 

climatul familial.  

Asupra copilului în familie se exercită influențe educative. Valoarea lor, de a fi pozitive sau negative, 

este dată de calitatea mediului familial. Acțiunile educative sunt exercitate în mod conștient, sistematic și 

organizat de către fiecare membru al familiei în funcție de nivelul de pregătire, de concepția despre educație 

a acestuia. 

Întrucât copilul învață prin imitarea comportamentului, respectiv prin interacțiunea cu cei din mediul 

familial, apropiat, deducem faptul că reflexele copilului materializate în fapte și gesturi vor reflecta „cei 

șapte ani de acasă”. De aceea, de la primele luni de viață copilul trebuie să fie înconjurat de un mediu 

favorabil observării, formării și dezvoltării unor comportamente ce denotă, atât din punctul de vedere al 

limbajului, cât și al comportamentului, respectul față de ceilalți. Bagajul achizițiilor pe care copilul de azi-

adultul de mâine trebuie să le dețină și care să îi însoțească pretutindeni, indiferent de studiile, statutul sau 

poziția pe care o ocupă reflectă existența câtorva comportamente cheie materializate în politețe, respect față 

de cel de lângă tine, toleranță, reguli de bună purtare. Expresia „copiii sunt oglinda părinților” nu este 

întâmplătoare, iar în această situație devine relevantă cu atât mai mult cu cât ea pune în evidență faptul că 

acțiunea educativă a familiei se răsfrânge asupra tuturor comportamentelor personalității copilului. Astfel, 

faptele, mentalitatea, atitudinea, imitate conștient sau inconștient de copilul de azi ca rezultat al contactului 

cu adulții din mediul înconjurător, constituie baza de acțiune și punctul de plecare a adultului de mâine. 

Sintetizând, constatăm faptul că sarcina părinților în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului 

este crucială. Educarea unui copil presupune modelarea, apoi șlefuirea lui, acesta fiind asemenea unui 

diamant: dacă vrei să fie frumos și să strălucească, trebuie șlefuit bine. Asemenea este și în cazul ființei 

umane: pentru a ajunge o persoană respectată, un om de valoare în adevăratul sens al cuvântului ai nevoie 

de o educație de bună calitate.  

În acest sens, startul în viață al copilului este extrem de important, lucru din care deducem rolul 

esențial al părinților, rol care nu se încheie odată cu intrarea copilului în școală, instituțiile specializate 

venind în completarea demersurilor începute în sânul familiei. 
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Cei șapte ani de acasă! 
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MOTO: „Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” 

Albert Einstein 

 

 

Perioada celor șapte ani de acasă, este perioada cea mai importantă pentru educaţie și formarea 

caracterului psiho-social, în viaţa fiecărui individ şi este  reprezentată de copilărie. Copilul primește primele 

sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viaţă 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. 

Aceşti ani, 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 şapte  ani de viaţă ai copilului 

sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Aici este mediul 

prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă 

garanţii de moralitate, este prima şcoală care îl pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi 

împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa. Familia este un loc înalt al respectului, al demnităţii, al 

libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, afecţiune, seninătate, linişte care constituie o atmosferă 

prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii 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 cei din familia lui, cu mama, tata, bunica sau bunicul. 

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 și acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 

- deprinderi de autoservire, igienă, ordine, 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 
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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. 

Responsabilizarea copilului preşcolar este o aptitudine ce trebuie  învățată, iar părinţii au un rol 

esențial în acest sens. Părinţii trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua decizii; a 

demonstra că pot face un lucru; a învăța din propriile greşeli.  

Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM.  
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Educația în familie 

Cei 7 ani de acasă 
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,,Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

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 

Primul factor care formează persoana într -o perspectivă multidirecțională este famila, acolo unde 

copilul își petrece primii șapte ani din viață. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile 

grupului de referință, dar și deformare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit 

elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putință și care exercită o influență imensă, de multe 

ori în mod implicit, ascuns, indirect. Familia trebuie mai mult să formeze decât să  informeze. Copilul 

,,absoarbe" din mediul apropiat, familial primele impresii, formându-și conduite prin mimetism și 

contagiune directă.   

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. 

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. Este important ca părinţii să 

cunoască programul copiilor de la grădiniţă. 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.  

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 
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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, 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. 

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 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. ; 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. 

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. 

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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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” 

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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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.). 

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. 
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Importanta celor 7 ani de acasă 

 

Profesor Învățământul Preșcolar: Mocanu Carmen Veronica                                               

Grădinița Borăscu 

 

 

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.  

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).  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.  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.  

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. 

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 
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 - 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  

- 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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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

Prof. inv. presc. MOCANU DELIA                                                                                    

Gradinita cu Program Prelungit Harlau 

 

Familia, 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) 
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Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. 

Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi exclusivă a familiei. Este functia 

de socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi, la 

fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

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 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. 
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Importanța celor 7 ani de acasă 

 

Profesor Învățământul Primar: Mocanu Dorin Silviu                                                              

Școala Gimnazială Negomir 

 

 

Un vechi proverb 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. 

259



• 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. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. MOCANU GABRIELA                                                                                                

Scoala Gimnazială Râmnicelu, jud. Brăila 

 

 

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. 
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*,,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. Diridintele  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. Dirigintele 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: 
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CUM PUTEM STIMULA COMPORTAMENTELE COPIILOR                                      

PENTRU A DEVENI ADULȚI FERICIȚI SI EDUCAȚI 

 

Prof. învățământ preșcolar: Mocanu Georgeta                                                                  

Grădinița P. P. Nr. 5 Lugoj 

 

 

La copii, comportamentul poate fi definit ca  ansamblul manifestarilor obiective prin care copiii se 

exteriorizează sau reactionează fată de factorii de mediu; orice activitate internă sau externă, care este 

observabilă si măsurabilă. Așadar, putem ințelege de aici că prin “compotamentele pozitive” la copiii mici 

ințelegem toate manifestările sănătoase, obiective, dorite,care sunt observabile și măsurabile și pe care le 

manifestă sau ar fi bine să le manifeste in interacțiunile sale cu mediul si oamenii din jur. 

Am să enumar câteva exemple de comportamente pozitive (sănătoase) la copiii mici: 

*se calmează când i se vorbește ; 

*îi place contactul vizual (expresii faciale de bucurie, de surpriză); 

*se implică în jocuri prin contact vizual; 

*își împărtășește bucuria ( priviri vesele); 

*preferă interacțiunea cu oamenii; 

*manifestă interes față de alți copii ( empatie); 

*devin atașați de persoanele apropiate; 

*inițiază jocuri/ interacțiuni cu alți copii sau adulți; 

*dă lucruri altor copii; 

*imită semenii; 

*arată obiectele, comentează, pune întrebări; 

*îi consolează pe ceilalți; 

*suportă separarea cu ușurință; 

*costruiește jocuri de imaginație, explorează mediul; 

*de obicei, este ascultător; 

*își face cunoscute propiile nevoi; 

*are încredere în părinte și în el; 

*se simte în siguranță; 

*vorbește mult, pune întrebări, ascultă mai puțin; 

*își dorește și este la randul lui, partener de joacă, se joacă și singur iar jocul îi devine mai complex;  

*devine autonom; 

*dobandește abilitați motorii fine (scrie, desenează). 
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Pentru a influența / stimula concret comportamentele pozitive este necesar ca părinții să se instruiască 

și să se dezvolte personal astfel încât să știe cum să intervină și cum să stimuleze aceste comportamente de 

dorit în primul rând prin propriul exemplu educative și comportamental, astfel încât obținerea unor 

comportamente sănătoase din partea copilului să fie un proces firesc de educație. 

Un copil tipic și sănătosc clinic este activ, se cațără, este curios, face năzbâtii, nu simte pericolul și 

este dornic să exploreze mediul. Ca soluție părintele ar trebui să-i pregătească sau să-i organizeze mediul 

astfel încât copilul să poată să se manifeste natural și în siguranță, atât prin intermediul gustului, atingerii, 

văzului, auzului, dar și mestecatului. 

Atunci când copilul își dorește să exploreze singur diferite jocuri, sărituri, diferite feluri de mâncare, 

mers pe anumite înălțimi față de sol, să urce și să coboare, să se mâzgâlească sau doar să-și țină echilibrul 

într-un picior, ca părinte, ar trebui să-l încurajezi constant și activ (prin recompense sociale sau materiale) 

să exploreze mediul în siguranță, cu ajutorul și sub supravegherea ta. Concret, să intri ca adult în lumea lui 

colorată de copil și să inveți de la el jocul și creativitatea, să dai în mintea copiilor, implicându-te activ și 

sincer în jocurile lui. 

Un copil mic stă liniștit doar dacă este alegerea lui și acțiunea în sine reprezintă comportamentul lui 

pozitiv, iar discuțiile și ascultarea sunt punctele la care copiii mici mai au de lucrat.  

Copilul ar trebui observat și analizat atent peste zi, pe o perioadă mai mare de timp, să nu ne grăbim 

in declarații și concluzii vis-a-vis de momentele tensionate sau comportamentele dezadaptative.  Dacă este 

cazul trebuie cerut ajutor specializat.  

Orice copil are nevoie de un sistem de recompense sau mici atenționări după caz pentru creșterea și 

întărirea unor comportamente pozitive.  

Pentru a stimula un astfel de comportament pozitiv , ca educatoare  ,ca părinte , trebuie avut în vedere 

să nu excludă folosirea micilor sancțiuni ( fără pedepse fizice) pentru a-l încuraja mai târziu pe copil în 

conștientizarea limitelor. Un copil nerecompensat sau neatenționat când este mic poate să ajungă un adult 

fără limite de comportament sau de bun simț ( ne referim aici la pedepse prin privare temporală de beneficii 

sau de atenție). Să verbalizați concret și punctual , de fiecare dată, motivele pentru care alegeți să-l 

recompensați sau atenționat după caz. 

 

Bibliografie:  
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN FAMILIE 

 

MOCANU GEORGIANA 

 

 

Educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată și trebuie să se țină cont de etapele de 

dezvoltare ale copilului. Părinții, nu cadrele didactice ar trebui să fie cei care le explică acestora ce le este 

permis sau să nu facă, să impună reguli clare și realiste care trebuie respectate(atât de părinți cât și de copii), 

și care sunt consecințele nerespectării regulilor. Cel mai important lucru într-o familie este, bineînțeles, ca 

ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. Nu trebuie să cadă și în cealaltă extremă și să fie prea 

duri și să taxeze și greșelile involuntare. Fiecare familie are principiile și regulile ei. Fiecare copil primește 

de la familie anumite valori, dar echilibrul în educația copiilor și efortul pe care îl depun vor duce la rezultate 

bune. 

Mereu, copilul s-a aflat și se va afla în centrul atenției părinților, fie că sunt părinți sau educatori. 

Părinţii sunt preocupaţi să asigure copiilor dragoste, căldură, grijă şi multă răbdare pentru a deveni adulţi 

sănătoşi, responsabili şi ambiţioşi, oferindu-le copiilor condiţiile materiale necesare pentru parcurgerea 

cu succes a etapelor de dezvoltare. Este util ca părinții să își facă timp să se juoace cu copiii așa cum se 

joacă ei: cu jucăriile lor, să vedă împreună desenele animate la care se uită copii, să meargă pe un drum 

ales de copii și să sară, să alerge așa cum sar și alergă copiii.  

Mereu le cerem copiilor să se comporte bine/corect (aspect care caracterizează mai degrabă un om 

matur decât un copil); poate că este util să vedem lumea și din cealaltă parte a perspectivei. A crește și a 

educa un copil este o treabă care cere, înainte de toate, foarte multă dragoste și atenție dar și o rațiune 

bazată pe cunoștințe precise. Copilul pe care îl creștem și îl educăm nu este la fel ca toți ceilalți ci ”este 

al nostru”, ”este unic”, ”este de neînlocuit”. De aceea, educația oferită trebuie adaptată personalității lui. 

Realizând lucruri care să-i unească: este bine chiar să aibă o runtină de familie (spre exemplu să 

meargă seara într-o plimbare scurtă chiar dacă sunt obosți sau vremea nu este prea plăcută). De asemenea, 

activitățile pe care copiii le preferă, exceptând jocuri pe calculator sau pe telefon, pe care să le facă împreună 

și apoi să le afișeze undeva, la loc vizibil și apoi să discute despre ele și să-i încurajeze să lucreze mereu cu 

drag. 

Copilul este îngrijit și educat în mediul familial. El este dependent de familie și de aceea, părunții 

trebuie să fie preocupați de îngrijirea lor, atât fizică cât și psiho-socială. 

Rolul cel mai important este evoluția psihică a copilului pentru că numai prin exemplele pozitive 

din familie el reușește să se dezvolte corect. Dcaă ar fi scutiți de orice fel de griji și eforturi, copiii, devin 

egoiști, se înstrăinează de părinți și nu îi ajută deloc.  

Grădiniţa nu va funcţiona fară implicarea şi interesul părinţilor şi de asemenea, nici familia nu se va 

descurca ȋn creşterea copiilor lor fără ajutorul cadrelor didactice.  

Părinții ȋntâmpină situaţii care ȋi depăşesc şi atunci se impune intervenţia unui specialist. De-a lungul 

anilor am văzut câte lucruri lucruri minunate şi surprinzătoare se pot obţine atunci când grădiniţa şi familia 

lucrează ȋmpreună și copii învață că trebuie să colaboreze atât acasă cât și la grădiniță sau la școală. 
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COOPERAREA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE,                                                                 

UN BENEFICIU PENTRU ELEV 

 

Mocanu Ileana, prof. înv. primar, 

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani – Vrancea, România 
 

 

Familia și mediul școlar sunt cele mai importante sisteme din viața copiilor. Relația lor este valoroasă 

și importantă, cu roluri complementare și în același timp diferite! Școala și familia au copilul ca punct de 

intersecție și ca interes comun. Copilul primește influențe decisive atât de la părinți, cât și de la profesori, 

dată fiind tendința de a deveni dependent de amândoi în copilărie. Atât părinții, cât și profesorii sunt 

preocupați de dezvoltarea și de interesul bine intenționat al copilului.  De-a lungul anilor, s-au exprimat o 

serie de opinii diferite cu privire la ce sistem ar trebui să-l influențeze cel mai mult pe celălalt - și, prin 

urmare, pe copil. 

Colaborarea școală-familie are, în general, un efect pozitiv asupra performanței academice a elevilor, 

a stimei de sine a elevilor și a schimbării punctelor de vedere ale elevului asupra climatului școlar (mai ales 

atunci când acest lucru este problematic pentru copil). În plus, motivația copiilor de a învăța, în general, 

este crescută și se cultivă relații interpersonale sănătoase, în contextul respectului. Și părinții beneficiază 

de următoarele beneficii: petrec mai mult timp cu copiii lor, au ocazia de a-și cunoaște mai bine viața de zi 

cu zi, să le înțeleagă punctele slabe și punctele forte, de a-și îmbogăți tehnicile de rezolvare a problemelor, 

îmbunătățirea comunicării cu copilul lor, încurajează eforturile copiilor, evaluează pozitiv profesorii. În 

același timp, mediul educațional: îmbogățește și dobândește varietate prin transferul de experiență și 

cunoștințe ale părinților, în acest fel, se creează condiții pentru intervenția timpurie în probleme legate fie 

de învățare, de starea emoțională sau de comportamentul copilului și astfel crește sensul de eficacitate al 

profesorilor. Având responsabilitatea ambelor părți de a se informa reciproc despre ceea ce se întâmplă, dar 

și de a se cere reciproc ajutor, cu o delimitare adecvată a sarcinilor și o atitudine pozitivă, problemele sunt 

prevenite în timp util (atât la școală, cât și acasă), stresul este redus și starea de spirit pozitivă a tuturor 

părților crește, aducând cele mai bune rezultate! 

Relația care se dezvoltă între școală și familie într-o oarecare măsură delimitează participarea 

părintelui la viața școlară, adică implicarea părinților. Implicarea părinților poate varia de la o vizită formală 

la școală, la întâlniri frecvente părinte-profesor și implicare activă în procesele educaționale. Părinții pot fi 

încadrați în trei categorii, în funcție de gradul de implicare în școală: 

A) Cei care sunt apropiați emoțional de școală și pot obține informații despre problemele care îi 

preocupă și rezolvă problemele care apar; 

B) Cei care sunt complet marginalizați (au multe probleme, dar nu au voce sau putere);  

C) Cei care se află în spațiul de mijloc sunt cei care, de obicei, intră în conflict cu școala (vor mai 

multe informații, participare la decizii, fac reclamații cu privire la cerințele excesive ale școlii).  

Cercetările arată că genul părintelui și nivelul socio-economic afectează tipul de relație pe care acesta 

îl va dezvolta cu școala. În special, mamele par să fie mai implicate în problemele școlare decât tații, nu 

numai pentru că aleg să facă acest lucru, ci poate și pentru că li se atribuie acest rol. Astfel de atitudini se 

regăsesc în societăți tradiționale precum a noastră. Părinții din medii socioeconomice mai scăzute par a fi 

mai puțin implicați, adesea din cauza dificultăților practice (de exemplu, incapacitatea de a participa la 

activități școlare sau de a participa la evenimentele școlare ale copilului deoarece nu pot lua concedii cu 

ușurință sau pot avea obligații cu ceilalți copii acasă).  

Este dovedit științific și acceptat pe scară largă faptul că relația de cooperare a cadrelor didactice cu 

părinții elevilor este un factor important pentru dezvoltarea elevilor, nu numai în ceea ce privește realizarea 

învățării, ci și în ceea ce privește dezvoltarea lor cuprinzătoare. Subiectul cooperării părinte-profesor 

include o serie de aspecte legate de viața de zi cu zi a elevului, precum prezența și performanța la școală, 
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comportamentul și socializarea, dificultățile cu care se confruntă, studiul la domiciliu, orice evenimente 

importante din mediul familial, orice comportamente neobișnuite care apar „brusc” în contextul școlii sau 

familiei și o serie de alte probleme care pot apărea. Inițial, prin comunicarea profesor-părinte, o parte învață 

de la cealaltă: profesorii adună informații importante despre interesele și talentele elevului, despre 

dificultățile și punctele slabe ale acestuia, despre elementele caracterului său în care ar trebui să acorde o 

atenție specială modului în care se comportă în contexte la care ei înșiși nu au acces, cum ar fi familia. 

Cooperarea părinților cu școala copilului lor este considerată un factor cheie în îmbunătățirea nu 

numai a performanței școlare a copilului, ci și a relației cu școala și profesorii, comportamentul său social 

și, în general, dezvoltarea sa socio-emoțională. Cu toate acestea, cooperarea dintre școală și familie este un 

proces complex în care sunt implicați ambii factori care privesc părinții (de exemplu, nivelul educațional 

al părinților, contextul familial și social, experiențele școlare personale, așteptările de la școală și profesori 

etc.), precum și factori cu privire la profesori (de exemplu, politica școlară și atitudinile profesorilor față de 

implicarea părinților, cunoașterea și percepția strategiilor de implicare a părinților etc.). Convergența 

punctelor de vedere și a practicilor dintre cele două părți nu este evidentă; există adesea obstacole și / sau 

conflicte, care duc la limitarea participării active a părinților la viața școlară a copiilor lor, atât în ceea ce 

privește gradul, cât și calitatea cooperării.  

De asemenea, relația se realizează prin comunicarea profesorului cu părinții pentru a evidenția 

dificultățile de performanță, dificultățile de comportament dar și pentru a recompensa creșterea 

performanței și pentru a felicita pentru comportamentul pozitiv al elevului. Elementele cheie ale acestei 

relații sunt empatia, acceptarea, ascultarea activă, onestitatea, abandonarea prejudecăților și posibilele 

experiențe negative din trecut.  

Părinți și profesori, este important să ne ascultăm cu atenție „partenerul”, fără critici, fără reacții, să 

încercăm să-l înțelegem, să încercăm să ne punem în locul lui, să înțelegem exact ce vrea să ne spună, să 

„ascultăm” de asemenea, ceea ce nu exprimă verbal, poate pentru că este dificil de spus, să abordăm 

întâlnirea fără să ne fi format deja un punct de vedere, să lăsăm în urmă memoria unei experiențe anterioare 

și să ne întâlnim cu „partenerul” nostru de parcă îl auzim pentru prima dată. Să punem deoparte frica 

inexistentă de a fi „expuși” și să rămânem concentrați asupra obiectivului. Când se spune ceva, atunci are 

șansa să fie luat în considerare și abordat. Dar dacă nu se spune, parcă nu există! Gândiți-vă la lipsa de 

comunicare și informații în cazul unei performanțe slabe la lecții, dar luați-o în considerare în cazul deloc 

rar al agresiunii școlare. Dacă niciuna dintre părți nu vorbește, cum va fi ajutat elevul? Este important ca 

părintele care vine în mediul școlar să se simtă binevenit. Atunci când vorbești cu părintele, este important 

ca profesorul să nu simtă că își cere scuze. Rolul ambelor părți este de a lucra împreună în mod constructiv, 

cu interacțiune pozitivă, întotdeauna în beneficiul elevului. Cultivând relația dintre ei, părinții și profesorii 

investesc în elevul însuși. 
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,,COPILUL - OGLINDA PĂRINȚILOR” 

 

PROF. MOCOFAN SIMONA-ANDREEA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 20 DROBETA TURNU SEVERIN 
 

 

Se spune, pe drept cuvânt, despre meseria de părinte că este cea mai grea meserie din lume. Împovărați 

de grijile cotidiene, părinții acordă, din păcate, din ce în ce mai puțin timp educației copiilor, comunicării 

cu ei, petrecerii unui timp de calitate în compania lor. Însă, unii părinți nu pierd prilejul de a le face câte ,,o 

lecție” de morală copiilor atunci când greșesc sau când primesc note mici la școală. Alți părinți, dimpotrivă, 

apelează la o protecție exagerată a copilului, ceea ce conduce la incapacitatea acestuia de a se adapta la 

cerințele societății. Copilul, membru al unei familii mai mult sau mai puţin numeroase, trebuie să se 

adapteze noilor condiţii şi să acţioneze în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct de vedere social, 

atât pentru stabilitatea familiei sale cât şi pentru păstrarea echilibrului în plan psihic şi social. 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 atitudineîntre 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. 

Fiecare copil este o mică entitate, cu propria personalitate. El se dezvoltă într-un ritm propriu și într-

un mediu familial cu o specificitate familială caracteristică. Nu trebuie să încercăm să-l modelăm după o 

formă preconcepută, ci să-i permitem să-și manifeste și săși dezolte propria-i personalitate. Pentru ca 

personalitatea copilului să se realizeze total, trebuie să-l ghidăm cu dragoste și răbdare, fără a-l supune 

constrângerilor tiranice.  

Dezvoltarea intelectuală a copilului trebuie stimulată. Stimularea intelectuală a copilului in primii ani 

este definitorie pentru formarea inteligenței lui. Stimularea limbajului, gândirii logice și a spiritului creator, 

formarea dragostei pentru lectură și frumos vor rămâne pentru totdeauna cadrul personalității lui. Creșterea 

și educarea unui copil implică o relație umană, care nu se reduce la reguli și legi. Cea mai bună regulă este 

cea care se potrivește cel mai bine atât pentru personalitatea părinților, cât și a copilului. Autodisciplina se 

consolidează în măsura în care îi apreciem copilului mereu reusitele. Un comportament încurajat are mai 
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multe șanse de a se repeta, spre deosebire de un comportament neobservat. Imaginea asupra individului ca 

om, depinde în cea mai mare măsură de imaginea familiei sale; la fel cum copilul la rândul său este oglinda 

părinților, a educației pe care a primit-o în primii șapte ani de viață. În societatea românească, unde familia 

este încă pe primul loc, imaginea membrilor ei este imaginea ei, mai ales în zonele rurale unde anumite 

valori şi obiceiuri se păstrează nealterate. Amprenta socialului modernizat îl obligă pe individ să acţioneze 

în conformitate cu regulile lumii moderne unde costurile şi beneficiile marchează orice acţiune; plăcerea 

de a face o acţiune rămâne doar un mod tradiţional de comunicare, care contribuie la stabilitate unui sistem 

ca întreg, a societăţii ca şi comunitate. 

Modernul se bazează pe comunicare, pe perceperea riscurilor concrete şi dorința de a nu te 

compromite, nu mai este o problemă de familie, ci un model comportamental asumat de individ prin care 

acesta îşi construieşte propria imagine. Discreditarea familiei lui se leagă indirect de discreditarea lui ca 

fiinţă socială, iar stabilitatea familiei depinde de modul cum înţelege să contribuie la echilibrul social, prin 

resursele pe care le are în prezent, atât materiale, cât şi simbolice, pe care le va putea obţine în viitor. 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. 
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Familia, prima școală 

 

Prof. Valeria Mocrei                                                                                                                                                            

Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie 

 

Motto: ”Dacă cei şapte ani de acasă sunt compromişi, drumurile vieţii vor avea numai bolovani şi 

pietriş.” de Valeria Mahok 

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. 

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. 

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 câteva  generalizări.  Un copil „bine crescut” este un copil care prezintă și înțelege un 

minim  de norme de conduită: 

•Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul 

nupoate 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. 
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•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.   

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi  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 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. Marinela Modiga                                                                                                                

Școala Gimnazială ,,Miron Costin”- Galați 

 

 

Educația, mediul și ereditatea - cei trei factori care inflențează devenirea unui om...toți trei la fel de 

importați... 

Îmi amintesc de anii studenției, în care profesorul nostru de pedagogie, domnul Andrei Barna, ne 

relata despre o întâmplare: 

La un psiholog, a venit o mămică, ce avea un copilaș de patru ani. Femeia a întrebat psihologul la ce 

vârstă trebuie să înceapă educația copilului. Acesta a întrebat-o pe mamă câți ani are copilul. Auzind că are 

patru ani, el i-a răspuns: ,,Ați pierdut deja patru ani din educația lui...” 

Ce să deducem de aici? Simplu: educația începe din fașă. 

Suntem cu toții ancorați în hăul materialismului, a dorinței de ,,a avea” și uităm, de multe ori, de ceea 

ce este cel mai important: de verbul ,,a fi”, ,,a exista”. 

E necesar, acum, mai mult decât altădată, să fim alături de copiii noștri. E necesar să-i creștem frumos, 

oferindu-le modele valoroase. E necesar să le fim alături, cu un sfat, cu o vorbă, cu o mângâiere. E necesar, 

pentru educația lor, să fim lângă ei. În ultima vreme, accentul pus pe latura materială, ne-a înstrăinat de 

copiii noștri. Am plecat departe de ei, i-am părăsit, pentru a le oferi ceea ce vor, ceea ce au alții... Dar 

oare...ei vor sau noi vrem? Copiii ni se nasc curați, frumoși și buni. Au nevoie de iubire, de hrană și de un 

acoperiș deasupra capului. Noi îi învățăm, apoi, să-și dorească lucruri care sunt peste cele necesare, dar nu 

le afișăm și prețul dureros: despărțirea de familie. Plecăm, le cumpărăm lucruri frumoase, obiecte 

strălucitoare, dar lucrurile se demodează și trebuie să le cumpărăm din nou și din nou, și astfel, îi invățăm 

să fie dependenți de latura matrială și să nu mai aibă nevoie de iubirea noastră, de cuvântul nostru, de 

mângâierea noastră...Într-un final, obosiți de atâta sclavie printre străini, revenim, părinți bătrâni de copii 

neiubiți și le cerem socoteală...sau cerem ajutor altora: ,,De ce copilul meu fumează?” ,,De ce este alcoolic?” 

,,De ce se droghează? Noi nu am fost așa...la noi în familie nu a văzut așa ceva...” Dar...care familie? În 

familia în care copilul a fost crescut de bunici, de mătuși, de rude, de vecini? 

E dureros și umilitor ce se întâmplă astăzi cu copiii noștri. Nu-și mai cunosc valorile, nu-și mai 

respectă trecutul, nu mai știu ce e patriotismul, dragostea de țară, de familie, de Dumnezeu. Încă de pe 

băncile școlii li se vorbește despre fericirea de a pleca, despre bunăstarea ce-i așteaptă dincolo de țară...Asta 

li se spune și la școală, asta li se arată și la televizor, asta văd și în familie...Să fii țăran și să-ți cultivi 

pământul, să muncești pentru tine, alături de ai tăi este o umilință și o rușine. Toți sunt sfătuiți să plece...Ne 

gonim copiii și apoi, ne e dor de ei și-i plângem cu lacrimi amare...dar ei nu mai au timp să ne mai 

viziteze...Prinși în gheara sclaviei altora pe bani mai mulți, rămân și slugăresc, fizic sau intelectual, pe 

alții...Nu mai știu ce e dorul, căci așa i-am învățat de mici...să trăiască departe de părinți și să-și inhibe 

sentimentul acesta de dor unic românesc...Noi, însă, am învățat că el există și că poate mocni în sufletul 

nostru și că ne poate ucide sufletul...Dar care suflet? Omul de astăzi e omul util, nu e cel frumos, liniștit, 

bun, blând, generos, ospitalier...Omul de astăzi e decăzut...muncește până la epuizare, tocmai pentru a uita 

că are și un suflet de îngrijit... 

Este o ironie crudă, dureroasă care țâșnește astăzi dintr-un reproș general: ,,Pleacă, mamă, du-te 

printre străini, că aici, în țară, nu mai e nimic...totul s-a furat, totul s-a vândut, totul e distrus...” 
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Dragi părinți, stimați dascăli, dacă tot ne gonim valorile, dacă tot ne umilim copiii, trimițându-i să 

muncească printre și pentru străini, cum să mai așteptăm să ne fie bine? Cum de mai avem, apoi, curajul să 

spunem că ne e rău în țara noastră din cauza altora? Noi suntem rădăcinile răului...ne suntem nouă înșine 

vrăjmași...de la noi pornește răul...noi îl hrănim...Evident că, alungându-ne copiii, noi ne condamnăm 

poporul la sclavie, la îmbătrânire, la dispariție... Ne umilim copiii...Îi condamnăm pe cei care și-i vând că 

nu au posibilatea de a-i crește...dar noi? Lăudându-ne că ne-au plecat în străinătate, că au câștiguri enorme, 

că le e atât de bine acolo - bine pe care noi nu știm cu ce jertfă îl obțin – nu cumva suntem  mult mai vinovați 

decât cei care își vând copiii? 

Mă doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă. Le vorbesc elevilor mei, la orele de consiliere și 

educație, despre toate aceste dureri, despre toate aceste false bucurii pe care le oferă mirajul străinătății...La 

rându-le, cu lacrimi șiroind pe față îmi povestesc despre părinții ce le sunt plecați departe, despre dorința 

lor de a-i avea lângă ei, despre faptul că nu și-au mai văzut frații plecați la muncă în străinătate, de ani de 

zile, despre durerea că nu-și cunosc nepoțeii sau că părinții și frații își uită limba maternă, înlocuind unele 

cuvinte românești cu altele străine, sau că nepoțeii lor nu cunosc limba română... E dureros ce se întâmplă... 

Încerc, din răsputeri, prin ceea ce predau, să-i fac să-și iubească țara, limba, credința dreaptă...dar nici 

disciplina dragă mie – limba și literatura română - nu mai este ce-a fost... Ne-au scos doina, unică, 

românească, ne-au scos balada haiducească, ne distrug tot ce e frumos, și bun, și valoros... Creangă, 

Eminescu, Coșbuc, Goga...și tot neamul lor frumos...cu toții s-au stins... Acum, primează SF-urile, și 

capitole întregi despre roboți și despre oamenii care ar trebui să devină roboți, sunt la putere... Ne pier 

valorile... Educația... la urmă... Profesorii nu produc nimic... Un adevăr crud... 
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Manifestări alimentare inadecvate condiționate de atitudini parentale perturbate 

 

Prof. înv. preșc. Modoianu Nadia Lăcrimioara                                                                  

Grădinița ”Dumbrava Minunată” Reșița 

 

 

”Experiența nu este ceea ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci cu ce ți se întâmplă” (Aldous Huxley) 

Așa cum se știe, rolul grădiniței este de a-l învăța pe copil să socializeze și să comunice cu mediul 

înconjurător prin nenumărate modalități, să contribuie activ la formarea limbajului și a unei vorbiri corecte, 

relevante și coerente, să insufle copilului valori puternice care stau la baza vieții de adult precum politețea, 

bunul simț și responsabilitatea, dezvoltarea abilităților motorii și senzoriale ale copilului, descoperirea și 

valorificarea pasiunilor și talentelor ce vor fonda împlinirea profesională de mai târziu ș.a.m.d. 

Deși lista de mai sus ar putea continua, as dori sa mă opresc asupra a două lucruri care interesează 

foarte mult părinții, de cele mai multe ori prima întrebare pe care o adresează părintele către copil atunci 

când îl ia de la grădiniță este aceea dacă a mâncat și dacă a dormit, abia ulterior fiind interest și de alte 

aspecte ce țin de actul educațional. Grădinița se preocupă în mod special de meniul zilnic al copiilor, acesta 

fiind stabilit de către medicul pediatric care se ocupă de sănătatea copiilor, de asistentele medicale, grădinița 

având bucătărie proprie.  

Toți copiii care au frecventat grădinița și unde au servit masa, după ce termină grădinița spun că un 

anumit fel de mâncare nu se compară cu cel de la grădiniță, existând o nostalgie după mâncarea de la 

grădiniță. Sunt însă siutații când copiii refuză să mănânce la grădiniță și nu reușesc să servească decât foarte 

puțin sau deloc din felurile de mâncare servite la grădiniță. 

Din propria experiență am identificat următoarele cauze care își au rădăcinile în familie: 

-în familie nu se gătește sau se gătește prea puțin, dominantă fiind hrana rece; 

-servirea în familie a unor mâncăruri foarte sărate sau picante, cu adaus de tot felul de condimente; la 

grădiniță aportul de sare este foarte bine controlat iar alte condimente nu se folosesc, special pentru a avea 

grijă de sănătatea copiilor, însă un copil obișnuit cu o mâncare mai condimentată nu va agrea mâncarea 

servită la grădiniță; 

-frecventarea în salturi a grădiniței, astfel încât copilul nu se poate obișnui cu orele de servit masa la 

grădiniță, acestea diferind de cele mai multe ori față de cele de acasă; 

-pasarea alimentelor,”biberonul”,”suzeta”, chiar alăptatul la piept la vârsta preșcolarității, interzicerea 

copilului de a mânca singur din cauza ”murdăriei” create sunt tot atâtea motive care îngreunează drumul 

copilului spre autonomie; 

-carența de anumite vitamine sau diminuarea poftei de mâncare datorită anumitor boli. 

Referitor la bolile care pot fi legate de alimentație, în literatura de specialitate se vorbește foarte mult 

de anorexie. 

Anorexia, scăderea poftei de mâncare, ajunge în cazurile grave până la refuzul complet al alimentaței 

și poate fi determinată de boli organice sau este de natură psihogenă. Anorexia organică este întâlnită în 

orice boală acută sau cronică a copilăriei. 

Anorexia psihogenă, care debutează încă din perioada de sugar, este însă ”opera familiei, pe care a 

desăvârșit-o cu migală” (Carmen Ciofu, ”Interacțiunea părinți-copii”, pag. 195). Cea mai frecventă cauză 

este administrarea forțată de alimente, care s-a făcut la alte ore și în alte cantități decât cele cerute de tiparul 
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alimentar al copilului. De asemenea anorexia psihogenă se dezvoltă la copiii care provin din familii în care 

există situații conflictuale declarate sau nedeclarate ( ascunse cu grijă), familii cu copil unic, mame mai în 

vârstă, copil hiperprotejat etc. Sugarul cu anorexie psihogenă continuă să aibă aibă aceleași obiceiuri 

alimentare și la vârsta de preșcolar și școlar atâta timp cât nu au loc schimbări în mediul lor familial.  

Există câteva recomandări pentru remedierea problemelor de aport alimentar la copii printre care se 

numără: 

- porția de mâncare va fi mică pentru a-i da posibilitatea să termine tot din farfurie și pentru a-l putea 

astfel felicita; este preferabil să mai ceară o porție decât să o lase în farfurie; 

- mâncarea să fie servită atractiv; 

- dacă preșcolarul manifestă un dezgust pentru un anumit aliment nu va fi silit să-l mănânce ci va fi 

înlocuit cu alt aliment primit mai bine; 

- ”bunele maniere” la masa pot fi neglijate temporar atâta timp cât se manifestă anorexia; 

- este preferabil ca preșcolarul să mănânce înaintea părinților, având un alt tempo; când timpul de 

masa s-a scurs i se va permite să părăsească masa; 

- ora de masa nu va fi folosită pentru a discuta anumite probleme sau chiar aplicarea unor pedepse; 

- se interzic total gustările dulci între mese; 

- folosirea în cantități mici a dulciurilor drept recompensă pentru că a mâncat; 

- este exclus ca un copil să mănânce alimentele pe care părinții  nu le doresc. 

 

”Problema este problema, problema nu este persoana”, o maximă din psihologie, reprezintă o 

modalitate foarte bună de a aborda și a rezolva orice situație dificilă care poate să apară. 
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Activitatea didactica de buna calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului in 

plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potentialul nativ in masura in care scoala va reusi sa il identifice 

corect, sa il cultive, dar nu va omite sa se implice in modelarea influentelor care nu apartin orei de curs. 

Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia, intreaga societate. Colaborarea intre 

toti factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta. 

Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu cunoaste conditiile familiale de munca si viata 

ale copiilor. 

Parteneriatul intre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni unde a fost aplicat, daca s-

au respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

  - parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru educarea 

copiilor; 

- parintii sa se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la activitatile  extrascolare, la 

modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

- responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si familie. 

Parintii nu pot cunoaste 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 fata de copii. Severitatea este necesara, dar cu masura, altfel copilul creste timorat de 

gandul pedepsei, incepe sa minta si se indeparteaza 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, 
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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.   

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. Isi 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. 
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Educaţia copilului în familie şi şcoală 

 

prof. Camelia Moga 

 

 

Atât şcoala, cât şi familia sunt factori esenţiali în educaţia copilului, în succesul şi dezvoltarea sa 

ulterioară. Ele conlucrează în desăvârşirea procesului educaţional, se îmbină şi foarte greu pot funcţiona 

separat. Amândouă poartă responsabilitatea pentru viitorul tinerei generaţii. Întrebarea care se ridică este 

cât contribuie fiecare în formarea copilului, care este ponderea fiecăreia?  

Se consideră că un elev de succes are susţinerea familiei, care îi asigură acasă un mediu propice 

învăţării şi dezvoltării personale. Un mediu familial sănătos conferă copilului siguranţa de sine, motivaţia 

pentru evoluţie intelectuală, echilibrul necesar pentru a face faţă sarcinilor şcolare. 

În primii ani de viaţă, familia deţine rolul primordial în educaţia copilului. Copilul depinde acum 

exclusiv de părinţi, de aceea părintele ar trebui să se preocupe nu numai de dezvoltarea sa fizică, ci şi de 

cea intelectuală. Comunicarea cu copilul e esenţială atât pentru dezvoltarea limbajului, cât şi pentru crearea 

unei legături emoţionale, conturarea unui cadru armonios de învăţare (prin joc, imitaţie etc.). Copilul capătă 

deprinderile de bază în cadrul familiei, prin interacţiunea cu părinţii/fraţii. Copiii preiau modelul părinţilor, 

imitându-le comportamentul. Legătura emoţională cu părinţii şi mai ales cu mama, îi fac foarte receptivi la 

acţiunile şi atitudinile acestora. Expus la stimulii potriviţi, copilul se va dezvolta în consecinţă. 

Mai târziu, odată cu instituţionalizarea lui în grădiniţă şi şcoală, copilul are acces la resurse noi de 

educaţie, iar dacă există o conlucrare între familie şi şcoală, efectul va fi unul pozitiv. Rolul părintelui este 

încă esenţial: pornind de la asigurarea rechizitelor/materialelor necesare, organizarea programului de studiu 

de acasă, participarea la şedinţele cu părinţii, până la legătura cu educatorul/învăţătorul/dirigintele copilului 

pentru a urmări progresul şcolar. Dar implicare părintelui în deciziile luate la nivelul instituţiei şcolare e 

destul de limitată: un singur reprezentant al părinţilor face parte din Consiliul de Administraţie al şcolii; 

copilul e şcolarizat la instituţia de care aparţine în baza domiciliului şi va parcurge întreg învătământul 

obligatoriu; va fi repartizat într-o clasă şi va parcurge o curriculă prestabilită. Părintele va face parte din 

comitetul de părinţi al clasei; foarte importantă e legătura cu învăţătorul/dirgintele pe parcursul anilor de 

şcoală. Abia după terminarea gimnaziului are posibilitatea de a alege, împreună cu copilul, instituţia, 

specializarea, profilul sau forma de învăţământ dorită. În ultima vreme, există o creştere a influenţei familiei 

asupra instituţiilor de învăţământ, o mai mare presiune din partea familiei, ceea ce demonstrează o mai 

mare dorinţă de implicare a familiei în actul educaţional. 

Instrumentul folosit de părinţi pentru monitorizarea succesului şcolar al copilului îl constituie carnetul 

de note. Copilul vede că părintele său e încântat atunci când ia o notă bună, iar aceasta va deveni scopul 

său. De multe ori copiii învaţă doar pentru note, când ştiu că urmează o evaluare scrisă sau orală, apoi nu 

se mai pregătesc la fel şi acumulează astfel lacune în  învăţare. Nu întotdeauna o notă bună reflectă 

cunoştinţele şi abilităţile elevului. Părintele ar trebui să încurajeze copilul să înveţe sistematic, constant, 

pentru a înţelege, pentru a rezolva o problemă şi nu pentru a obţine o notă mare. 

În cartea sa, “Parenting necondiţionat”, Alfie Kohn menţionează un studiu conform căruia părinţii 

care pun mai mult preţ pe succes îşi încurajează copiii să aleagă proiectele uşoare, “care presupun un minim 

de luptă, dar au şanse mari de reuşită”, în locul unui proiect “unde ar învăţă multe lucruri noi, dar ar face 

mai multe greşeli pe parcurs”. Mesajul transmis de aceşti părinţi este că ceea ce contează este rezultatul 

imediat şi nu calitatea achiziţiilor. Paradoxal, cu cât performanţa copilului e preocuparea principală a 

părintelui, cu atât ea e mai scăzută. Nu putem spune că notele în sine nu sunt importante – o ierarhizare a 

elevilor e necesară, de exemplu, la Examenele Naţionale. Doar că părintele ar trebui să fie mai preocupat 
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de ce ştie copilul său şi să-i insufle ideea de a învăţa din plăcere, nu din obligaţie sau sentimentul datoriei 

faţă de părinţi. 

Un alt aspect important este modelul oferit în familie. Un părinte care citeşte şi pune la îndemâna 

copilului surse de informaţie - cărţi, reviste, tehnologie etc. - va avea un copil dornic de cunoaştere; un 

părinte care desconsideră rolul cărţii, nu se interesează de situaţia şcolară a copilului şi denigrează cadrele 

didactice va determina aceeaşi reacţie la copilul său: dezinteresul pentru învăţătură, relaţii distante cu 

cadrele didactice, eşec şcolar. O familie cu preocupări intelectuale, implicată în activităţile şcolii, receptivă 

la nevoile particulare ale copilului, disponibilă a investi timp şi bani în educaţie va da societăţii copilul cu 

cele mai mari şanse de reuşită în viaţă. Din păcate, nu aceste familii sunt majoritare şi o educaţie a adulţilor 

în acest sens ar fi benefică (un fel de şcoală a părinţilor). 

În concluzie, lucrurile funcţionează cel mai bine atunci când atât părintele, cât şi cadrul didactic 

sprijină copilul să devină cea mai bună versiune a lui; şcoala nu trebuie să se rezume la a pregăti elevul 

pentru formarea profesională, iar familia la a-i modela comportamentul. Aceste roluri  nu pot fi delimitate 

şi atribuite separat. Familia trebuie să creeze cadrul armonios necesar evoluţiei intelectuale, iar şcoala 

trebuie să desăvârşească şi să completeze ceea ce învaţă copilul în familie. Doar un melanj între cele două 

va fi în câştigul copilului. 
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Sintagma ,,cei șapte ani de acasă” este folosită de cele mai multe ori pentru a marca comportamentul 

moral sau imoral al unei persoane într-un anumit context, dar adesea face referire la faptul că ,,cei șapte ani 

de acasă” reprezintă educația primită în cadrul familiei, în primii ani de viață. Această educație va defini 

de cele mai multe ori caracterul, parcursul devenirii unui adult pregătit pentru integrarea în societate, pentru 

adaptarea individului la regulile si normele societății așa cum afirma și marele critic literar și  istoric Nicolae 

Iorga ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății”. 

Încă de la nașterea unui copil, în fiecare etapă a sa de dezvoltare fizică, afectivă și intelectuală mediul 

familial își pune amprenta asupra felului în care acesta se va raporta  la lumea din jurul său. Cei șapte ani 

de acasă reprezintă oglinda părinților în ceea ce privește educația oferită copiilor. Mama va fi mereu 

responsabilă de educația copilului, cel puțin în cei ,,șapte ani”. 

Educația primită în familie nu va fi niciodata inlocuita sau acordata în valoarea celor ,,șapte ani de 

acasă”, aceasta doar o poate perpetua.Un copil până la 6-7 ani trebuie să dezvolte în principal prin educația 

primită ,,acasă” următoarele deprinderi: de autoservire, ordine, igienă, curățenie, exprimarea nevoilor 

proprii, exprimarea trăirilor, emoțiilor negative și pozitive,bune maniere și comportament, corectitudinea 

limbajului transmis,capacitatea de a răspunde la solicitările de relaționare emoțională, consecvență, 

perseverență în realizarea unor sarcini date,concentrarea atenției, alegerea motivelor și motivațiilor în 

realizarea unei sarcini.  

În zilele noastre nu putem să spunem ca ,,cei șapte ani de acasă” mai există pentru că de la vârste 

fragede copiii sunt încluși în diferite forme de educație (creșe, grădinițe, cursuri, tabere, cercuri creative, 

centre), însă rămâne ideea de bază a acestei expresii,dar după cum afirma Albert Einstein ,,Educația este 

ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală.” 

Familia și școala reprezintă cele mai importante elemente în educația copiilor. Familia va începe să 

ofere copiilor elementele primordiale ale educației celor mici, iar școala va continua acest proces de educare 

împreună cu comunitatea din care fac parte. De cele mai multe ori stim că mediul familial(divorțul 

părinților, familiile dezorganizate, starea financiară precară, migrația părinților în alte țări, etc.)  și 

comunitatea își pune amprenta pe termen lung asupra fiecărui individ în ceea ce privește educația sa 

(accesul la educație) și transformarea sa într-un adult responsabil, educat, integrat în societate. 

Zi de zi observăm că relațiile familiale încep să se modifice. Părinții petrec din ce în ce mai puțin 

timp alături de copiii lor din cauza serviciului.Aceștia nu reușesc să dozeze în mod corect timpul pentru 

familie și locul de muncă. Intrarea copilului în colectivitate reprezintă o nouă etapă atât pentru copil cât și 

pentru părinți, din acest  moment va avea loc o restructurare asupra programului copiilor, dar și a familiei 

lor.  

Comunicarea dintre mediul școlar și mediul familial trebuie să fie prioritara în crearea imaginii și 

stimei de sine. Părinții trebuie să cunoască foarte bine programul copilului  pentru a nu crea o suprapunere 

de activități, pentru a evita o stare de monotonie în familie. Aceștia trebuie să îl întrebe zilnic pe copil 

despre activitățile desfășurate la scoală rezultatele obtinute, dar să evite crearea de situații competiționale 

între copii. 

Integrarea copiilor in mediul scolar depinde foarte mult de perioada celor,, șapte ani de acasa”. Ei 

trebuie să înțeleagă că toate acțiunile nostre și comportamentele au consecințe asupra celorlalți, iar cand 

vor intra în colectivitate toate răbufnirile lor vor conta și își vor pune amprenta asupra viziunii celorlați 

despre noi. 

,,Cei șapte ani de acasă” sunt strânși legați de mediul familial, educația de bază, primele norme morale 

se deprind în cadrul familiei. 
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Marele scriitor Ion Creangă descrie în poveștile și povestirile sale mediul familial din care facea parte, 

educația pe care i-au oferit-o părinții și desi timpurile s-au schimbat rolul familiei rămâne același. În cartea 

,,Amintiri din copilărie”, autorul ne povestește întâmplări din copilăria sa, toate având ca final câte o 

învățătura. Faptul că la fiecare faptă, năzbâtie a sa era menționat faptul că se gândea la ce o să spună părinții 

lui, ce părere o să aiba mama, cum o să fie mustrat,denotă faptul că mereu părinții vor fi oglinda copiilor în 

ceea ce privește educația, puterea exemplului va fi întotdeauna cea mai importantă. 

În concluzie, deși vremurile s-au schimbat, ,,cei șapte ani de acasă” rămân cei mai importanți ani din 

viata unui copil, reprezintă prima etapă în educarea lui și pregătirea pentru devenirea sa într-un adult integrat 

în societate. 
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,,Educația este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni 

exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect (individual sau colectiv) 

acționând asupra unui obiect (individual sau colectiv), în vederea transformării acestuia din urmă într-o 

personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale prezente și de perspectivă, 

cât și potențialului său biopsihic individual.” (Tratat de pedagogie școlară –Ioan Necula) 

Mediul familiar 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 are o mare răspundere  în modul în care  influențează creșterea copilului, de a-i oferi ,,modele” 

de comportare și de a-i crea cadrul afectiv propice dezvoltării armonioase a viitoarei lui personalități. 

Principala metodă de educare a copilului de vârstă antepreșcolară și preșcolară este jocul, astfel că se 

recomandă părinților să dovedească mult tact și pricepere, deoarece educația de care ei se ocupă, în scopul 

formării conștiente a omului nou, nu este o treabă simplă. Viitorul copiilor este strâns legat de modul cum 

îi ajutăm în diferite situații de adaptare la viață, cum le organizăm condițiile de joc, cum îi învățăm să se 

joace. 

Funcția de părinte este o meserie și ca oricare meserie, se învață. Părinţii trebuie să cunoască, să 

devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia 

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. 

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 etc. 

În urma dezbaterilor s-au stabilit zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere, deopotrivă, părinţii 

şi educatorii în vederea educării copiilor.  

1. Să-ţi iubeşti copilul 

2. Să-ţi protejezi copilul. 

3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău. 

4. Să te joci cu copilul tău.  

5. Să lucrezi cu copilul tău 

6. Să laşi copilul să dobândească singur experienţe de viaţă, chiar dacă suferă  

7. Să-i arăţi copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane  

8. Să-l înveţi să fie ascultător 

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). 

Mulți dintre copii stau mai mult în familie decât la grădiniță și nevoia lor de joc este continuă, de 

aceea este necesar ca familia să se preocupe de procurarea jucăriilor și totodată de îndrumarea jocului 

copiilor. Unii părinți înțeleg și folosesc cu pricepere jocurile ca mijloace educative. Îi urmăresc pe copii în 

jocul lor, dau sugestii potrivite, îi îndrumă corect în relațiile lor și devin și ei la rândul lor parteneri de joc. 

282



Sunt insă și părinți care nu apreciază și nu înțeleg la adevărata sa valoare importanța și rolul jocului 

în viața de zi cu zi a copilului, considerând jocul o pierdere de timp. Sau lăsând copilul nesupravegheat, 

fără indicații prețioase despre etapele jocului, ignorând nevoia de educare prin joc a copilului. În cazul unor 

atitudini greșite ale părinților care nu folosesc în scopuri educative jocurile și jucăriile copiilor, sau le 

folosesc în mod personal, cu totul greșit, se produce în educația din familie o spărtură serioasă, cu 

repercursiuni negative în comportamentul copiilor și aceasta se observă în cadrul jocurilor de la grădiniță: 

copii fără inițiativă, timizi, acaparatori de jucării, instabilitate față de tema aleasă, de partenerii aleși. 

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădiniţa, iar apoi cu şcoala. 

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, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în munca de formare 

a preşcolarului. 

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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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) 

 

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 se învaţă pentru prima dată ce este 

lumea, ce este bine și ce este rău. „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.  

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. Una dintre 

cele mai puternice legături interumane este, cu siguranță, cea dintre o mamă și copilul său  si de aceea sunt 

de acord cu ideea expusă în afirmația lui Honore de Balzac din opera „Gobsek” conform căreia capacitatea 

de a iubi a unei mame este nemărginită și necondiționată, aceasta fiind capabilă întotdeauna să ierte. 

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului, 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. 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. Educaţia 

începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija să-i transmită copilului 

sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un rol important în formarea 

lui, fiind climatul în care se dezvoltă. Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii în pântecul mamei sale 

determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală.  

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. 

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, 
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să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. 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. Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. 

O mare parte dintre cunostintele despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele 

de comportament copilul le datoreaza educatiei primite in familie. (Utilizarea in limbajul comun a 

expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa"). 

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. 

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. 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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Cei șapte ani de acasă pornesc din familie. Școala vine să completeze sau să insiste asupra aspectelor 

de bune maniere. 

Valorile morale și etice ale elevilor se formează ca urmare atât a primilor pași parcurși în familie, cât 

și a mediului social extern, în afara familiei în care elevul își petrece timpul. 

În formarea celor șapte ani de acasă, intervin mai mulți factori, precum: familia, mediul social al 

individului, personalitatea acestuia, precum și autoeducația și educația permanentă pe parcursul vieții. 

Caracterul copilului, voința acestuia, motivația intrinsecă pe care o are în procesul de dezvoltare, de 

devenire a lui ca un adult integru, toate acestea își lasă amprenta asupra individului, încă de la o vârstă 

fragedă. Aspectele anterior menționate pot fi modelate de către părinți, bunici sau alte neamuri care intervin 

în educația copilului.  

La grădiniță, educatoarea promovează ideea formării unui comportament potrivit prin setul bunelor 

maniere, prin reguli stricte specifice colectivității în care copilul trebuie să se integreze. Puterea exemplului 

este relevantă la această vârstă, atât exemple de aceeași vârstă cu copilul, dar și exemple din rândul adulților. 

De aceea, drumul pe care un copil îl parcuge este important fiindcă el calcă pe urmele pașilor părintești. 

Ajungând la școală, învățătorul contribuie și el în mare măsură completarea celor șapte ani de acasă. 

Eucația din România, nu prevede doar partea formală, ci și nonformală și informală, prin intermediul cărora 

elevul învață în afara școlii sau în afara curriculumului norme de comportament social. 

Așadar, școala românească se preocupă ca educația să fie cât mai amplă. În acest sens, pedagogiile 

moderne au abordat mai multe subcategorii ale educației, axate pe aspecte sociale, pshihorelaționale, 

afective, volitive, nu doar cognitive. Astfel, în zilele noastre discutăm despre educație parentală sau educație 

în familie. Acest tip de educație contribuie în mare măsură la găsirea unor soluții adecvate de adaptare a 

copilului la mediul înconjurător, la societate, la semeni. 

Dacă familia oferă copilului primele noțiuni despre lumea înconjurătoare, despre primele reguli de 

conduită morală, dar îi oferă și climatul socio-afectiv necesar dezvoltării sale la cote maxime, atunci 

educația, prin intermediul școlii, completează tabloul codului bunelor maniere, prin alte metode decât cele 

din familie, de data aceasta accentul picând nu pe trebuințele strict ale copilului, după cum familia ține cont 

sau se axează pe ele, ci accentul picând pe abilitățile de comunicare și relaționare socială în grupul de elevi 

atât în școală, dar și  în afara acesteia. Școala promovează ideea unei educații personale prin exemplele din 

jur, care nu exclud membrii familiei, dar nu se limitează doar la aceștia, ci și la alte modele sociale. 

Uneori comportamentele părinților, în ciuda faptului că sunt bine-intenționate, pot avea efecte 

negative asupra copiilor, ca urmare a metodelor neadecvate utilizate în formarea comportamentului 

copilului, ca urmare a particularităților de vârstă și individuale ale copiilor adaptate la situații concrete de 

acțiune prin raportare la sistemul de trebuințe sau cerințe ale micuților. Cu alte cuvinte, uneori părintele, 

din prea multă dragoste față de copil, îi oferă mult prea mult, negându-i acestuia posibilitatea de a obține el 

însuși anumite lucruri. Pe de altă parte, în extrema cealaltă, pot fi părinții care sunt prea severi cu copiii lor, 

cerându-le prea mult pentru posibilitățile vârstei lor. Cu cât părintele este mai sever, folosind brutalitatea, 

interdicțiile multiple sau privarea de anumite activități, cu atât personalitatea copilului va avea de suferit, 

deoarece aceste reguli stricte își lasă amprenta negativ asupra dezvoltării ulterioare a adolescentului, 

respectiv a adultului.  

Volumul mare de sarcini pe care, la un moment dat unii părinți îl pot impune copiilor lor, în 

detrimentul activităților recreative, depășește limita tolerenței din punct de vedere psihofiziologic, fapt care 

poate duce la o încetinire a formării armonioase, a dezvoltării firești a unui copil. 
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Un părinte trebuie să stabilească un echilibru între ofertă și cerere în ceea ce-l privește pe propriul 

copil, echilibru care să continue și la școală, școală cu care adulții trebuie să aibă o relație de colaborare, să 

fie de aceași parte a baricadei în vederea formării adecvate și dezvoltării integrale a viitorului adult. 
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MOTTO: ,,Dacă prima lecţie a copilului tău ar fi ascultarea, cea de-a doua va fi cea pe care o vei dori 

tu!” (Benjamin Franklin) 

 

Pornind de la citatul de mai sus putem fi cu luare aminte la ce ne dorim noi pentru copilul nostru. 

Cum vrem să-l educăm? Cum vrem să-l creştem? Ce valori şi principii să-i transmitem? Ne vin în minte o 

sumedenie de întrebări şi toate fac referire la ,,totul nostru” ca părinţi. 

Se spune că nimic din ceea ce făureşte omul în efemera sa existenţă  pe acest pământ nu se ridică atât 

la sublim, la dăruire de sine, jertfă şi împlinire, pe cât este creşterea, educarea şi dezvoltarea copiilor, cea 

mai sublimă bucurie a vieţii. Ei sunt rostul nostru de a fi, nu numai ca indivizi, ci şi ca popoare, de buna lor 

creştere şi educare depinde viitorul umanităţii. 

Educaţia ocupă un loc central astăzi în toate ţările dezvoltate. Oamenii sunt mereu într- un ritm alert, 

accelerat, încercând să-şi astâmpere setea de cunoaştere. Din ce în ce mai mulţi oameni optează pentru 

realizarea unor studii superioare, pentru întemeierea unei familii şi cu siguranţă vor ca ceea ce fac să fie de 

calitate, astfel încât încearcă să obţină rezultate optime atât pe plan profesional, cât şi în cadrul familial. 

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. 

Acțiunea părinților față de copii poate fi: 

❖ permisivă- controlul este scăzut, părintele se raportează, în primul rând, la stările emoționale ale 

copilului; copilului îi sunt impuse puține responsabilități, iar  răspunsul copiilor la cerințele părinților sunt, 

la rândul lor, supuse unui slab control. 

❖ autoritar- controlul este ridicat, părintele înțelege în primul rând să supravegheze copilul, și mai 

puțin să-l ajute, copilului i se impun norme și reguli inviolabile, părinții înțeleg să transmită cu precădere 

valori precum: tradiţia, munca, autoritatea, ordinea, disciplina- 

❖ autorizat- controlului sistematic i se adaugă suportul constant al părinților vizavi de activitățile 

de bază ale copiilor, deși formulează reguli și veghează la respectarea lor, totuși părinții înțeleg să negocieze 

sau, mai curând, să explice copiilor de ce este bine că ei să respecte valorile familiei; astfel, este stimulată 

atât disciplina, rigoarea, cât și autonomia de gândire a copiilor. 

Stilurile educative parentale influențează decisiv dezvolatrea afectivă şi, implicit, integrarea copilului 

în societate. Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în rеuşita şi 

obţinеrеa de rezultate remarcabile pe tot parcusul demersului educaţional.  

Copilului i se transmit în ,,cei şapte ani de acasă” valorile şi principiile morale, în şcoală dascălul are 

sarcina doar de a i le contura mai bine incuzând formarea şi dezvoltarea de comportamente, abilităţi, 

atitudini şi competenţe din mai multe domenii ale cunoaşerii. Toate acestea sunt realizabile la standardele 

propuse, doar cu aportul părinţilor. Prin toate aceste intervenţii ale părintelui pe parcursul vieţii copilului, 
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părintele are bucuria exercitării drepturilor de părinte, bucuria creşterii armonioase a unui copil, bucuria de 

a fi părinte! 

În concluzie, cu toată convingerea afirm că imрliсarеa рărinţilor еѕtе imрortantă atât реntru сoрii сât 

şi реntru şсoală şi chiar pentru întreaga societate.  

,,A fi părinte este bucurie, este responsabilitate, este ceva sublim!” 

 

BIBIOGRAFIE: 

 

Popovici, Dumitru, Sociologia educației, ed. Institutul European, Iași, 2003 
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Educaţia în mediul familial.                                                                                                

Grădiniţă – familie, parteneri în activitatea online 

 

Prof. înv. preşc., dr., Diana Mihaela MOJOLIC                                                                       

G. P. P. nr. 30, Oradea 

 
 

În devenirea noastră ca oameni, familia a jucat şi joacă un rol foarte important, fiind considerată cea 

mai veche formă de comunitate umană, ce asigură continuitatea biologică, sentimentul siguranţei, 

satisfacerea nevoilor personale, contribuie la dezvoltarea personalităţii. Familia constituie nu numai primul 

adăpost al copilului, ci este şi prima entitate care deschide orizonturile, de pătrundere în lume, ale acestuia. 

În primii ani de viaţă, copilul este dependent de părinţi, care pe lângă peocuparea îngrijirii fizice a lui, 

trebuie să aibă în vedere şi şi educarea psiho – socială. 

Educaţia în mediul familial pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educaţia sa la nivel psihic 

trebuie să aibă în vedere, pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent educaţia intelectuală, morală, 

pentru modelarea personalităţii şi formarea caracterului. Cel mai important rol în evoluţia psihică a 

copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece, la aceasta vârstă, rolul exemplului este foarte 

important. Pedagogul John Locke, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului  nimic  din  

ceea ce nu vreţi să imite.” A creşte şi a educa un copil ar trebui să fie pentru toţi părinţii o datorie. Familia 

îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre lumea cunoaşterii, a activităţilor 

curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă 

a copilului în societate.  

O perioadă bună de timp s-a considerat că instituţiile de învăţământ poartă întreaga responsabilitate 

de educare a copilului, familia fiind cea care beneficiază de pe urma acestei acţiuni. Noul curriculum 

conferă familiei (părintelui) rolul de partener activ la actul educativ, întru-cât familia nu poate fi separată, 

iar rolul părintelui în educarea copilului nu încetează odată cu intrarea în grădiniţă, ci vine să fie partaş la 

modelarea personalităţii copilului. Acest fapt a fost evident în ultimul an, odată cu contextul pandemic, 

situaţie în care, pentru realizarea conţinutului educativ, părinţii şi cadrele didactice, au colaborat în 

activităţile online. 

În perioada de desfăşurare a activităţilor online, la nivelul grupei pe care o conduc, pentru 

interacţiunea cu preşcolarii, am folosit canale de comunicare de tipul grupului închis de facebook şi 

whatsapp. Pentru comunicarea cu familiile copiilor am avut nevoie de dispozitive cu conexiune la internet. 

Învăţarea la distanţă a constat în transmiterea unor sugestii de activităţi, linkuri cu cântece, dansuri, am 

înregistrat, ilustrat şi animat poezii sau poveşti, am realizat prezentări powerpoint, jocuri matematice, 

precum şi demonstraţii pas cu pas pentru realizarea unor lucrări practice, picturi, desen sau modelaj, la care 

am adaugat imagini, fişe de lucru, modele sau diverse jocuri realizate cu ajutorul unor aplicaţii (wordwall, 

chatterpix). Un exemplu de sugestii de activităţi pentru învăţarea online, pe o zi, trimis preşcolarilor, în 

tabelul de mai jos: (Tema anuală de studiu: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?; Tema saptamânii: 

„Poveste de iarnă. Brăduţul”; Activitate integrată: „Brăduţul drăguţul”)    

Bună dimineața! 

Începem ziua cu cântecelul "Braduleț, brăduț drăgut!" Ascultați melodia și încercați să cântați 

versurile sau chiar să dansați. https://youtu.be/dtPENXYq_NA 

Sugestii de activități, la alegere: 

• Puteți desena/picta un brădut și să il decorați cum vă place - atașăm modele- (orice alte modele 

alese de copii sunt acceptate, de asemenea încurajăm desenul /pictura liberă) . 
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• Rezolvă un puzzle pe care îl ai la îndemână (din bucați facem întregul)! 

• Sunt ordonat! Îmi aranjez jucăriile! 

Vom încheia activităţile de azi, cu un joc de mișcare "Bombonele săltărețe". Vom așeza din loc în 

loc câte o bombonica, iar copii se vor deplasa sărind, ca iepurașii sau broscuta (săritură de pe loc cu 

aterizare pe ambele picioare), pentru a ajunge la bombone și pentru a le pune în cosulet (jocul se poate 

realiza și cu altfel de obiecte în loc de bomboane).  

Distracție plăcută! 

Datorită vârstei, preşcolarii necesită sprijin în transmiterea sugestiilor de activităţi (aceştia nu ştiu să 

citească, nu au dispozitive personale de accesare a linkurilor), ajutor şi supraveghere în realizarea sarcinilor. 

Astfel, în activitatea online, părintelui îi revine atribuţia de a-i oferi copilului ajutor şi a-i fi permanent 

alături, precum şi de a trimite feedback cu rezultatul muncii, prin intermediul fotografiilor, realizarea unor 

filmuleţe sau notarea unor comentarii cu răspunsurile copilului.  

Participarea la activităţile online se face în funcţie de disponibilitatea părinţilor, de interesul copiilor, 

fără a pune presiune. În această perioadă, de pandemie, mai mult ca oricând a fost conştientizat, de către 

părinţi, rolul pe care grădiniţa îl are în dezvoltarea preşcolarului, dar şi aportul şi sprijinul pe care aceştia îl 

pot oferi ca parteneri. 

 

Bibliografie: 

Vrăşmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 

***, MECT, GHID DE BUNE PRACTICI pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6 / 7 ani, 2008 

***, MEN, Curriculum pentru educatie timpurie (a copiilor de la naştere până la vârsta de 6 ani), 

2019 

***, MEN, Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020 Educație 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 
 

 

 

PROF. PSIHOPED. MOLDOVAN CLAUDIA                                                                   

C.S.E.I. NR. 1 BISTRIŢA, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
 

Niciuna dintre nevoile copilului nu are cum să fie satisfăcută în mod corespunzător în absenţa unei 

familii, a unui cămin armonios. Buna creştere, echilibrul sufletesc, educaţia şi bunăstarea copilului nu sunt 

posibile într-un mediu ostil, violent, disfuncţional, haotic, stresant, dizarmonic. Şi sărăcia este o problemă 

însă, de multe ori, copii de condiţie modestă, dar care provin din familii armonioase sunt mai fericiţi şi 

ajung oameni mai de nădejde decât mulţi copii din familii extrem de bogate. Acolo unde e iubire, e şi 

înţelegere şi unde este înţelegere e sprijin şi ajutor, dar unde domneşte zavistia, nici iarba nu creşte – unul 

o udă, altul o calcă în picioare. 

Nimic nu preţuieşte copilul mai mult decât iubirea dintre părinţii lui. Nici chiar iubirea lor pentru el 

însuşi. 

Atmosfera din familie este, pentru copil, soarele, apa, căldura şi solul pentru o plantă. Un copil nu are 

nevoie numai de mâncare pentru trup, ci şi de hrană pentru suflet, de aceea, armonia căminului, dragostea 

şi înţelegerea dintre părinţi, prezenţa şi atenţia lor, atitudinea lor dreaptă şi nepărtinitoare faţă de copii, 

sentimentul de unitate a familiei, senzaţia de siguranţă şi ocrotire pe care o trăieşte copilul în sânul familiei 

contează mai mult decât toate jucăriile şi bunătăţile din lume, decât cele mai exotice vacanţe şi cele mai 

frumoase hăinuţe. 

Starea de dihonie, dizarmonia din casă, neînţelegerile şi violenţa (fie şi numai verbală) dintre părinţi 

îl afectează pe orice copil.  

Când părinţii nu se împacă, copilul suferă, e îngrijorat, frustrat, se simte neputincios şi nu înţelege de 

ce lucrurile se petrec astfel. Are sufletul împovărat cu griji care nu sunt ale lui, îşi pierde apetitul, doarme 

mai puţin, învaţă mai prost la şcoală. 

Violenţa este încă şi mai traumatizantă decât neînţelegerile. În timp, copilul poate deveni aidoma cu 

părintele abuziv, prin imitaţie sau devine aliatul părintelui abuzat şi începe să-şi urască părintele violent, 

ajungând să-şi compromită cu totul relaţia cu acesta. Copiii expuşi la violenţă dezvoltă probleme 

comportamentale grave şi trec prin traume cumplite. 

Copiii din familii de alcoolici sau drogaţi, în afara faptului că pot deprinde de timpuriu aceste vicii, 

sunt, în general, copii neglijaţi şi trişti, expuşi la riscuri majore de rănire, îmbolnăvire şi moarte. Sunt uşor 

de recunoscut: neîngrijiţi, murdari, slabi, singuri, trişti. 

Adesea, alcoolul, drogurile, violenţa şi abuzurile îndreptate împotriva copilului merg mână în mână. 

Chiar şi atunci când unul dintre părinţi are astfel de probleme, întreaga familie suferă. Apar probleme 

de natură financiară, certuri şi neînţelegeri, violenţă verbală şi fizică. În aceste cazuri, copiii sunt abuzaţi 

cel puţin la nivel emoţional. Depresia este frecvent întâlnită la aceşti copii. 

 

Bibliografie: 

Cum să-ţi creşti bine copilul, Irina Petrea, Editura Trei, 2007 
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Consolidarea legaturii școala-familie 

 

 

Prof. Inv. Primar MOLDOVAN ELENA RODICA 

 
 

 

Activitatea didactica de buna calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului in 

plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potentialul nativ in masura in care scoala va reusi sa il identifice 

corect, sa il cultive, dar nu va omite sa se implice in modelarea influentelor care nu apartin orei de curs. 

Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia, intreaga societate. Colaborarea intre 

toti factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta. 

Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu cunoaste conditiile familiale de munca si viata 

ale copiilor. 

Parteneriatul intre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni unde a fost aplicat, daca s-

au respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

- parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru educarea 

copiilor; 

- parintii sa se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la activitatile extrascolare, la 

modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

- responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si familie. 

Parintii nu pot cunoaste 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 fata de copii. Severitatea este necesara, dar cu masura, altfel copilul creste timorat de 

gandul pedepsei, incepe sa minta si se indeparteaza 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, 
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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.   

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.             

                

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului prescolar, 

3-4/2006,  
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Factorii adaptǎrii școlare la debutul elevului în ciclul primar 

 

Prof. înv. primar Moldovan Florentina Maria,                                                                            

Șc. Gimn. “Ioan Opriș” Turda 

 

 

Factorii externi ai adaptării şcolare 

A. Factori pedagogici  

În procesul didactic se impune cu necesitate un mediu instructiv educativ de nuanţă formativă, care 

să stimuleze dezvoltarea motivaţiei cognitive, a dorinţei şi a voinţei de a stăpâni şi utiliza strategii de 

raţionament operaţional formal, convingându-i pe elevi că în condiţiile actuale în activităţile profesionale 

se solicită tot mai mult asemenea competenţe 

B. Factori familiali 

Atitudinea faţă de şcoală, felul relaţionării cu ceilalţi, depind de "experienţa de viaţă" acumulată în 

familie. Daca părinţii reuşesc să menţină în familie o atmosfera caldă, securizantă şi manifesta autoritatea 

intr-un mod echilibrat, acest fapt va avea rezonante pozitive in adaptarea propriu-zisa (copilul are o stima 

de sine inalta, e increzator in sine, responsabil). 

Climatul afectiv joacă un rol considerabil pentru elevii emotivi, tulburările afective asociindu-se cu 

dificultăţi de adaptare. 

C. Factori sociali 

Adaptarea sociala a copilului reprezintă un proces de integrare activă în micro si macrocolectivitatea 

în care trăieşte, proces ce se realizează treptat, la diferite niveluri cu o structura din ce in ce mai complexa. 

De la mediul familial la cel şcolar si apoi la cel profesional, copilul suferă o serie de remodelări succesive, 

trebuind să renunţe la anumite obiceiuri si atitudini. Adaptarea şcolară este în strânsă relaţie cu 

particularităţile psihice ale copilului. Intr-o altă abordarea în dificultăţile de adaptare şcolară, esenţială este 

găsirea remediului constituţional, menit sa echilibreze atât sfera fizica dar mai ales cea emoţională 

Factori interni ai adaptarii şcolare 

 

          A. Factori intelectuali 

Definirea inteligenţei şcolare este posibilă doar în raport cu activitatea şcolară, ea exprimând gradul 

de adaptare a elevului la cerinţele activităţii de tip şcolar.                  

Inteligenţa şcolară este o formă specifică, particulară, a inteligenţei care se diferenţiază de inteligenţa 

generală, mai ales prin specificitatea conţinutului său dar se supune legilor generale ale dezvoltării mintale. 

Inteligenţa şcolară nu are sens în afara repertoriului concret al activităţilor şcolare. Dar ele diferă  în funcţie 

de vârsta elevului, profilul şcolii,condiţiile socio-economice. 

Performanţele şcolare nu sunt direct determinate de inteligenţa generală şi globală a elevului ci de 

inteligenţa şcolară. Pentru acest motiv  poate fi întâlnită situaţia în care un elev poate demonstra o conduită 

inteligentă într-o anumită situaţie de viaţă extraşcolară în pofida comportamentelor sale neadecvate în cazul 

unor situaţii problematice de natură şcolară şi invers e posibilă situaţia.  
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Funcţia de bază a inteligenţei şcolare, deci menirea ei este adaptarea şcolară, deoarece inteligenţa 

(asemenea mâinii şi ochiului în cazul dezvoltării fizice), este un instrument deosebit de important, eficace 

chiar indispensabil în rezolvarea sarcinilor de învăţare 

 B. Factori nonintelectuali,  

Aceşti factori ţin de personalitatea copilului, de motivaţie: nivel de aspiraţie, stabilitate emoţională, 

încredere în sine, deprinderi, priceperi, atitudini, aptitudini, perseverenţă, interes cognitiv etc 

Nivelul de motivare, exprimat prin gradul de mobilizare şi de concentrare este traducerea 

dinamismului funcţional al creierului în termeni de eficienţă psihică. 

Succesul şcolar este condiţionat de calitatea de a fi atent şi perseverent. Neatenţia elevului poate avea 

cauze cât mai variate dar una din cele mai frecvent întâlnite este instabilitatea psiho-motorie şi emoţională. 

Motivaţia învăţării alături de stările afective de ataşament, acceptare, admiraţie faţă de persoane( 

respectiv obiecte de studiu predate de acestea) au un rol fundamental în acceptarea şi în încercarea de 

planificare  a activităţii necesare rezolvării sarcinilor de învăţare. 

Singure, motivele puternice şi reale ajută pe elev să-şi susţină efortul care i se cere în vederea depăşirii 

obstacolelor de o natură variată. 

Factori biologici şi anume dezvoltarea normală a copilului,a echilibrului său fiziologic de bază , de 

rezistenţă a sa la solicitările fizice pe care le presupune activitatea şcolară influenţează procesul de adaptare 

şcolară. 

 

.  
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”CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 

 

Prof. MOLDOVAN GEORGETA MARIANA                                                                     

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

 

 

Familia este locul unde orice individ vede lumina zilei pentru prima dată, 

este primul grup în care individul exersează comportamentele sociale și se 

descoperă pe sine, este mediul principal de creștere și dezvoltare intelectuală, 

motivațională, afectivă estetică, morală, este cadrul de dezvoltare și valorizare 

individuală.  

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 fizice a copilului.  

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să 

utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru sănătatea organismului. În perioada pubertăţii, 

schimbările ce au loc în organism pun noi probleme dezvoltării fizice a copilului, dar prin îndrumări 

perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, 

familia le va putea rezolva la timpul potrivit. 

În cadrul familiei copilul face primii paşi în dezvoltarea intelectuală, 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 cel mai mare bagaj de cunoştiinţel uzuale. Familia 

se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, 

memoria şi gândirea. Părinţii încearcă să le explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le 

înţelege. În perioada şcolară, familia trebuie să vină în sprijinul şcolii formându-le copiilor obişnuinţa de a 

citi, dar de a citi  ceea ce  corespunde vârstei lui. 

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 bun coleg şi prieten. 

Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care realizează contactul 

copilului cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială. 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 paarte există numeroase emisiuni culturale, de îmbogăţire a cunoştinţelor, dar 

pe de altă parte sunt difuzate numeroase programe care pot deforma imaginaţia inocentă a copiilor într-un 

sens negativ.  

Părinţii trebuie să controleze emisiunile pe care copilul le urmăreşte, dar şi timpul pe care acesta îl 

petrece în faţa televizorului. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseşte cu 

desăvârşire, iar în altele aceasta este exagerată.  

Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, adică să aibă în componenţă doi părinţi între care să existe 

relaţii de înţelegere, de respect, de întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viaţă cinstită, 
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onestă. Opiniile părinţilor cu privire la copil trebuie să fie convergente, iar ei însuşi trebuie să fie un bun 

exemplu ştiind cât de puternic este spiritul imitativ la copii. În comparaţie cu familia cu un singur copil, 

familia cu mai mulţi copii reprezintă un mediu educativ mai bun. Dacă copilul este singur la părinţi el tinde 

să fie egoist, mofturos, capricios pentru că părinţii îi obişnuiesc să le satisfacă toate dorinţele. În familiile 

cu mai mulţi copii, afecţiunea părinţilor se îndreaptă către toţi copiii. Părinţii trebuie să aibă autoritate 

asupra copilului, dar care nu trebuie obţinută cu ajutorul pedepselor sau a violenţei, dar nici printr-un exces 

de bunătate şi satisfacerea oricărei dorinţe. Copilul trebuie să simtă iubirea pe care părinţii i-o poartă, dar 

trebuie să ştie că nu-i este permis orice lucru.  

Nimic în viaţă nu este fără sens, mai târziu se văd influenţele copilăriei. 

 

Bibliografie: 

Bunescu, V. ”Educaţia morală şi formarea personalităţii”Revista de pedagogie, nr.6, 7, 8/1991 

Giddens, A.”Sociologie”, Editura Bic Al, Bucureşti 

Popescu, I. /Seveanu, P-Personalitatea şi cunoaşterea ei, Editura Militară, Bucureşti 

Stănciulescu Elisabeta ”Sociologia educației familiale”, Collegium, Ed. Polirom 
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Importanţa educaţiei în familie                                                                                                    

„Cei 7 ani de acasă” 

 

G. P. P.  Sânmiclăuş, com. Şona, jud. Alba                                                                                 

Prof. înv. preşcolar: Moldovan Iulia Maria 

 
 

Părinţii, primii şi principalii educatori ai copilului, au obligaţia morală de a-şi educa copilul, pentru a 

favoriza educaţia sa integrală, personală şi socială. Căminul familial este locul unde se pun bazele învăţării 

copilului, unde începe educaţia acestuia, părinţilor fiindu-le încredinţată modelarea lui, de însuşi 

Dumnezeu. 

Familia îndeplineşte un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copilului, aici, fiind spaţiul în 

care copilul descoperă lumea, se descoperă pe sine, învaţă ce este iubirea, respectul, siguranţa. Familia 

devine principala structură protectoare a copilului, o structură socio-afectivă securizantă, membrii familiei 

devenind modele de comportament pentru copil, acesta învăţând prin imitare şi copiere tot ceea ce vede, 

trăieşte, observă. 

Familia, cea mai veche şi cea mai puternică instituţie umană, formează în sânul ei, personalitatea şi 

caracterul copilului, devenind cadrul fundamental în care acestuia din urmă îi sunt satisfăcute nevoile sale 

psihologice şi sociale, locul în care se desfăşoară etapele întregului său ciclu de creştere şi dezvoltare.  

Familia devine astfel, primul şi cel mai important intermediar al copilului cu societatea şi totodată, 

matricea care îi imprimă cele mai importante trăsături morale şi de caracter. Aici, în familie, copilul este 

pregătit pentru viaţă, i se formează primele deprinderi şi comportamente şi orice experienţă de viaţă, orice 

reacţie afectivă sau comportament, toate, sunt resimţite în funcţie de bazele oferite de mediul în care trăieşte. 

Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice, fizice şi intelectuale ale copilului, dezvoltare care 

depinde în foarte mare măsură de exemplele umane pe care acesta le are prezente în viaţa lui.  De aceste 

comportamente depind atât personalitatea, caracterul, cât şi comportamentul şi inteligenţa copilului, motiv 

pentru care familia trebuie să se bazeze pe relaţii de armonie si de prietenie, de iubire şi respect, de încredere 

şi dăruire afectivă, de înţelegere şi întrajutorare. 

De ce este familia instituţia fundamental în toate societăţile?! În primul rând, deoarece părinţii 

furnizează „zestrea genetică” şi în al doilea rând pentru că, familia creează condiţiile dezvoltării fizice, 

emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul, simţul moral, estetic, etc. 

Altfel spus, rolul părinţilor şi implicit al familiei, este esenţial în dezvoltarea armonioasă a copilului. 

În acest sens, familia trebuie să urmărească o dezvoltare fizică a copilului, si anume asigurarea mediului de 

viaţă, a hranei, a îmbrăcăminţii, stabilirea unui regim de viaţă. În familie copilul îşi formează primele 

deprinderi de igienă personală şi socială, părinţii fiind cei care asigură şi se preocupă de dezvoltarea 

capacităţilor motrice, fapt ce favorizează procesele de adaptare, de învăţare şi de emancipare relativă. 

De implicarea părinţilor în viaţa si educaţia copilului depinde si dezvoltarea intelectuală a acestuia 

deoarece, în familie se dezvoltă limbajul, de familie depinde volumul şi precizia vocabularului, 

corectitudinea exprimării, dar şi dezvoltarea spiritului de observaţie, memoria şi gândirea. 

Viaţa de familie dezvoltă şi inteligenţa emoţională întrucât, în sânul familiei copilul învaţă să se 

cunoască pe sine, învaţă cum să simtă faţă de tot ce i se întâmplă, să îşi exprime speranţele, temerile, 

experimentează o mulţime de sentimente dar şi posibilităţile în care poate reacţiona în faţa lor.   
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Acasă se formează primele atitudini faţă de lume, copilul îşi construieşte propria scară de valori şi îşi 

formează cele mai importante deprinderi de comportament. Aici învaţă ce este respectul, politeţea, cinstea, 

sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, cumpătarea, grija faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

Cel mai important aspect este acela ca părinţii să fie conştienţi de rolul lor în creşterea şi educaţia 

copilului, să fie sau să devină modele demne de urmat, izvor de dezvoltare a creativităţii, curiozităţii, 

imaginaţiei, a valenţelor spiritual, şi a tot ceea ce înseamnă o fiinţă umană în ansamblul ei. 
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Familia și școala, parteneri în educația școlarului 

 

Prof. înv. primar Monița Narcisa                                                                                              

Școala Gimnazială Romuli, jud. B-N 

 

 

Factorii de bază care ajută școlarul 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 
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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.  
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ROLUL FAMILIEI  ȘI AL  ȘCOLII ÎN EDUCAREA  ELEVULUI 

 

prof. Morar Claudia -                                                                                                                  

Liceul Tehnologic Construcții Mașini Mioveni, Argeș 

 

Factorii instituționali ai educației sunt școala, familia, biserica, armata, ș.a. Totul educă:oamenii, 

lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare măsură-oamenii. Între aceștia primul loc îl 

ocupă părinții și educatorii. 

a. Familia are menirea de a-l introduce în valorile grupului de referință, dar și de formare a primelor 

conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu 

putință și care exercită o influență imensă,de multe ori în mod implicit,ascuns,indirect. 

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 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. 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 să aibă 

disciplina ei. 

Familia îl inserează pe copil în civilizație mai mult prin latura expresivă, strict exemplificativă, și mai 

puțin prin latura teoretică, reflectată. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. 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.La ora actuală multe 

familii au nevoie de o educație solidă, dată fiind starea precară din punct de vedere material și spiritual. 

Copilul obține rezultatele 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.Cu timpul părinții se vor limita la controlarea temei de acasă și a carnetului de note. 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, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate.  

Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la școală 5-6 ore, de restul timpului fiind responsabilă 

familia elevului.Uneori părinții uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece și unii și alții nu 

doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea și îmbogățirea cunoștințelor acestuia. 

Familia trebuie să aibă disciplina ei.Toate problemele vieții se pot rezolva mai ușor într-un climat de 

prietenie și de înțelegere. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 

școala este orientarea școlară și profesională.Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 

școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lui. Greșelile părinților decurg uneori și din prea marea dragoste 

pe care o poartă copiilor. 

Iată câteva dintre ele: 

1. Neîncrederea în copil. Există părinți care își consideră copiii mai copii decât sunt în realitate și aleg 

viitoarea școală și viitoarea profesie în locul lor,chiar fără a-i consulta. 

 2. Copii tratați ca proprietate personală de care părinții dispun după bunul lor plac. 

Personalitatea, sentimentele, aspirațiile și dorințele copiilor nu contează în fața părinților. 
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3. La polul opus se află o altă categorie de părinți, a neutrilor.Aceștia se complac în situația de 

neamestec în treburile copiilor și își motivează atitudinea cam așa:"este destul de mare ca să poată judeca 

ce face"sau :"are și mai multă școală decât mine așa că ce să-l mai învăț eu?" 

4. Categoria părinților care aleg pentru copii lor profesiunea pe care viața i-a împiedicat pe ei să o 

practice. 

5. Părinții orgolioși fac din alegerea profesiunii pentru fiul lor o problemă de ambiție:"vreau să-i arăt 

lui cutare că și fiul meu face o facultate". Acești părinți nu se întreabă dacă fiul lor vrea să facă o facultate, 

dacă are aptitudini pentru profesia aleasă de ei. 

6. Grija pentru copii îi face pe unii părinți să dorească pentru fii o profesiune bănoasă și de aceea fac 

eforturi ca fii s-o apuce pe drumul unei asemenea profesii. 

b. Școala este un important factor al educației sistematice și continue.La nivelul acestei instituții, 

educația și instrucția ajung într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat și 

metodic al activităților instructiv-educative. Educația se realizează în forme diverse,prin activități în comun, 

elevii învățând gesticulații unii de la alții. Menirea școlii nu este  numai de a înzestra elevii cu un bagaj de 

cunoștințe cât mai mare, ci și de a le stimula calitatea de om. 

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: 

- climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii în 

valori, a stresului cauzat de toate acestea; 

- unii părinţi aşteaptă încă „totul” de la şcoală; 

- neînţelegându-şi corect rolurile cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc reciproc 

Cei doi factori educativi, școala și familia, trebuie să aibă același scop - formarea personalității umane 

integrale și armonioase. Până la cuprinderea într-o unitate de învățământ, rolul primordial în educație îl are 

familia.Odată cu înscrierea într-o unitate de învățământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are școala, 

dar nici acțiunea educativă a familiei nu este de neglijat. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

PROFESOR ÎNV. PREŞC. MORAR RAMONA ADRIANA                                          

GRĂDINIŢA P. P. NR. 7 DEVA-STRUCTURA:                                                       

GRĂDINIŢA P. N. NR. 3 DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA 

 

 

Familia este ceva ce nu poți alege; odată născut, vei face parte dintr-un grup restrâns ce poartă același 

nume cu tine, tu fiind un membu cu drepturi depline. Totuși, legătura de sânge nu joacă o mare importanță; 

dacă nu există înțelegere, nu există nici o legătură strânsă între membri. Baza unei familii fericite este 

iubirea, respectul, toleranța, pacea și acceptarea. Deținând aceste calități, membrii unei familii pot avea o 

relație caldă și o casă luminoasă, în care oamenii se împacă și tind să facă numai bine celor din jur. Este și 

un alt fel de familie–prietenii. Deși nu este un grup legat prin sânge, în cadrul acestuia indivizii împărtășesc 

interese comune, apreciază calitățile celorlalți, acceptă defectele. La fel, există și un înalt grad de încredere 

între membrii grupului, un lucru important, de altfel, în relațiile interumane. 

Familia are un rol decisiv având capacitatea şi responsabilitatea de a schimba întreaga societate prin 

exemplul ei pozitiv. Părinţii trebuie să-şi arate dragostea faţă de copiii lor, petrecând timpul împreună cu ei 

şi construind relaţii personale. Pentru a-şi îndeplini rolul ei in societate, familia trebuie să educe copiii în 

valori morale astfel incât ei să crească şi să transmită aceste valori generaţiilor viitoare făcând societatea 

un loc sigur şi fericit pentru toţi oamenii ca să trăiască şi să se bucure. 

Familia are un rol important in societate înca din cele mai vechi timpuri ,deoarece ea modelează tinerii 

membri ai societatii de mîine.În familie copiii se simt în siguranţă,au un prieten pe care se poate baza şi cu 

care se poate să comunice.In familie,grup şi societate este importanta comunicarea fiindcă doar prin 

comunicare putem afla felul de gândire al oamenilor,cum trebuie să reacţionam în anumite situaţii,si dacă 

anumite persoane sunt de încredere sau nu. 

În familie comunicarea este importanta deoarece ne ajuta sa aflam  lucruri unii despre alţii,cât şi 

despre noi înşine, ce ne place,ce nu ne place,prin ce am trecut,ce planuri avem.Comunicarea în familie 

stabileşte legături şi uneşte membrii,punând bazele educaţiei noastre,ea transformă familia într-un punct de 

sprijin emoţional stabil. 

Familia este deosebit de importantă în viața fiecărui tânăr școlar. Comportamentul și modul de trai al 

membrilor familiei devin un model de urmat pentru tineri. 

Pe de o parte, familia are rolul de a educa și pregăti copilul pentru intrarea la școală, într-o comunitate. 

De exemplu, copiii proveniți dintr-o familie cu valori morale deosebite, vor fi respectuoși, atenți cu cei din 

jur și dornici să capete noi cunoștințe, iar copiii care fac parte din familii dezorganizate, fără principii și 

valori, vor fi dezinteresați de școală și vor deranja prin anumite tare comportamentale atât alți elevi, cât și 

cadrele didactice.  

Pe de altă parte, familia este responsabilă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Acesta are 

nevoie de dragostea oferită de părinți, de atenția lor și implicarea în orice activitate a acestuia. De exemplu, 

un copil care poate comunica deschis cu familia sa când întâmpină o problemă, va învăța din sfaturi și pe 

viitor, va lua decizii gândite și bune.  

Așadar, familia este un factor important în dezvoltarea comportamentului copiilor, educația bună și 

sprijinul emoțional fiind absolut necesare în viața lor. 

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. Din pacate in zilele noastre sunt tot mai putine familii de acest gen, care ofera un exemplu 

copiilor. Peste tot auzim doar de violenta, ura, batai si vorbe grele, nicidecum de dragoste, intelegere, liniste 
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si pace. Si mai rau este faptul ca cei mai afectati sunt copii. Ba chiar in multe familii, copii se considera 

vinovati de violentele care se intampla la ei acasa, acest aspect afectandu-i pentru totdeauna.  

Familia are rolul ei foarte bine stabilit, iar parintii cu siguranta trebuie sa fie un exemplu pozitiv 

pentru copii. Incercati sa rezolvati toate problemele care apar, incercati sa treceti peste toate impreuna, 

incercati sa ramaneti o familie unita!  
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Repere în proiectarea unui curriculum interdisciplinar                                                 

matematică și științe economice 

 

 

MORARU ANA LUIZA,                                                                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 

 

 
 

Programele de opţional de tip curriculum interdisciplinar matematică şi ştiinţe economice – 

contabilitate, economie, educaţi antreprenorială, management şi marketing denumite generic Economia în 

societatea cunoaşterii reprezintă au în vedere faptul că economia (educaţia financiară şi incluziunea 

financiară) reprezintă priorităţi pentru Uniunea Europeană, în scopul creării unei pieţe integrate a serviciilor 

financiare la nivel comunitar, care să fie accesibilă pentru toţi cetăţenii statelor membre.  

Demersul de realizare a educaţiei financiare propus prin curriculum are în vedere atât complexitatea 

realizării educaţiei financiare, cât şi posibilitatea începerii acesteia din gimnaziu şi continuării în liceu, prin 

iniţierea elevilor în acest domeniu, pornind de la situaţiile concrete în care sunt implicaţi şi de la 

experienţele pe care elevii le au la această vârstă, ajungând să înţeleagă mecanismele economice ale 

societăţii în ansamblu.  

Având în vedere că imaginea de azi despre lume nu mai este alcătuită din fragmente, precum 

matematică, fizică, economie etc., cunoaşterea de azi fiind inter- sau transdisciplinară, noutatea pe care o 

introduc aceste programe opţionale este de a corela noţiunile economice (economie, dezvoltare 

antreprenorială, contabilitate, management, marketing) cu cele matematice, pornind şi de la realitatea că 

matematica este necesară în formarea gândirii matematice şi a relaţiei acestei gândiri cu ştiinţele economice 

în ansamblul lor. Introducerea noţiunilor de matematică urmăreşte să ofere elevilor cunoştinţele necesare 

pentru a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite discipline ale ştiinţelor economice, 

precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să contribuie la formarea unei 

culturi comune pentru toţi elevii, determinând trasee individuale de învăţare. 

Prin aplicarea unor astfel de opţionale se urmăreşte formarea de competenţe înţelese ca ansambluri 

structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare. Aceste competenţe permit identificarea şi 

rezolvarea unor probleme specifice economiei, în contexte variate. Curriculumul centrat pe competenţe 

induce o proiectare curriculară care are în vedere focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării, accentuarea 

dimensiunii acţionale a învăţării în formarea personalităţii elevului şi corelarea finalităţilor cu aşteptările 

societăţii.  

Locul acestei discipline este justificat de nevoia de a studia problematica economiei de piaţă, astfel 

încât tinerii să:  

- dobândească competenţele necesare unei orientări eficiente în mediul economic, valorificându-şi 

resursele personale în acord cu exigenţele proprii şi cu cele ale comunităţii în care trăiesc;  

- dezvolte motivaţia şi disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la o realitate în continuă schimbare.;  

- realizeze legături interdisciplinare prin crearea de modele matematice ale unor fenomene abordate 

în cadrul economiei;  

- înţeleagă noţiunea de consumator, să îşi identifice nevoile, să fie conştienţi de riscuri şi de 

oportunităţi şi să poată face alegeri informate;  

- formeze deprinderi şi atitudini corecte în ceea ce priveşte administrarea bugetului personal.  

 

Pentru realizarea acestor finalităţi, opţionalele interdisciplinare integrează:  

-dimensiunea explicativ-informativă, vizând însuşirea cunoştinţelor despre activitatea economică, 

despre comportamentul raţional al consumatorului şi al producătorului, precum şi despre principiile şi 

mecanismele de funcţionare ale economiei de piaţă;  
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-dimensiunea normativă, referitoare la orientarea comportamentului şi a deciziilor individului, ca 

agent economic, în raport cu normele, principiile şi legile activităţii economice;  

-dimensiunea interogativ-reflexivă şi valorizatoare, care are în vedere dezvoltarea competenţelor 

specifice gândirii critice;  

-dimensiunea practică, urmărind formarea de atitudini şi exersarea de comportamente economice 

raţionale.  

 

Programa unui astfel de opţional poate fi concepută astfel încât să încurajeze creativitatea didactică 

şi adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor. Diversitatea situaţiilor concrete face posibilă 

şi necesară o diversitate de soluţii didactice. Echilibrul între diferite abordări şi soluţii trebuie să fie 

rezultatul proiectării didactice personale şi al cooperării cu elevii fiecărei clase în parte. Astfel, în condiţiile 

realizării competenţelor generale şi specifice, în condiţiile parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii, 

profesorul poate:  

-să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut;  

 

-să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare, cu respectarea logicii 

interne de dezvoltare a conceptelor matematice;  

-să organizeze activităţi de învăţare adecvate condiţiilor concrete din clasă.  

În astfel de curriculum interdisciplinar poate viza următoarele finalităţi:  

-formarea si dezvoltarea unor abilităţi pentru viaţă, pentru dezvoltarea personală şi profesională, 

adaptarea la mecanismele economiei de piaţă, din prisma consumatorului şi a agentului economic.  

-orientarea către latura pragmatică a aplicării curriculumului: corelarea dintre unităţile de conţinut şi 

competenţele specifice permite profesorului să realizeze conexiunea explicită între ceea ce se învaţă şi 

scopul pentru care se învaţă; corelaţia propusă are în vedere posibilitatea ca o anumită competenţă specifică 

să poată fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut, neexistând o corespondenţă biunivocă între acestea;  

-includerea unor sugestii metodologice care să orienteze spre modalităţi didactice concrete de 

utilizare a curriculumului în proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare.  

 

 

Bibliografie: 
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Familia- prima școală a copilului 

 

 

prof. înv. primar, Moraru Cerasela - Cătălina 

Școala Gimnazială ,,Elena Cuza” Vaslui 

 
 

 

Fiecare om se naşte cu o bagaj genetic, care poate fi modificat de condiţiile de mediu.  

Știm că primii ani de viață constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie 

a personalităţii şi inteligenţelor. Modelarea unei persoane este influențată de o serie de elemente 

reprezentând mediul social, respectiv 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. 

Familia este unul din cele mai importante elemente, care contribuie la dezvoltarea copilului, din punct 

de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-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. 

Am selectat câteva  norme de conduită pe care copilul le poate învăța în prima lui școală-familia, 

norme care contribuie la formarea unui comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru: 

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 cu prietenii 

 Jocurile copiilor sunt experienţe care dau ocazia de a învăța, exersa și testa comportamente corecte, 

aduc destindere şi voie bună și  îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Un copil educat îşi respectă 

partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Comportamentul în public 

Un copil învață în familie să se comporte în public. Va  şti să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Înţelegerea normelor sociale 

Imitația părinților și punerea în practică a ceea ce vede îl va face pe copil să deprindă ceea ce „se 

face” şi ceea ce „nu se face” în societate. Cunoaşterea şi aplicarea, de către copil, a regulilor nescrise ale 

lumii în care trăim va determina conduita viitoare , conturarea profilului social al viitorului adult. 

Manierele la masă 

Părinții sunt cei care trebuie să-l învețe pe copil care sete comportamentul corect la masă, cum se 

folosesc tacâmurile, cum se mânâncă. 

Recunoaşterea greşelilor 

Expresiile de genul „îmi pare rău”, „te rog” vor fi folosite de către copil doar dacă le aude 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 care are ,,cei 7 ani de-acasă”, 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, evitându-l  pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 

şi reuşite. Desigur 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. Soluţia este, la fel ca în cazul multor 

aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal. Eforturile susţinute, prin 

cumularea acestor două componente, nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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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. 
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„Cei șapte ani de acasă” 

 

Educatoare, Moraru Gabriela 

Grădinița cu Program Normal Scânteia 
 

 

Familia stă la baza societății și are un rol foarte important în viețile noastre. Familia înseamnă acasă, 

este mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se pregătește pentru 

provocvările vieții. Este locul în care în care copilul învată să se descurce singur, să-i respecte pe cei din 

jur, învață despre valoare, ca: cinste, credință, corectitudine, responsabilitate. Pentru un start bun în viață 

accentual cade pe educația în familie deoarece este fundamental educării copilului. Cercetările au 

demonstrat că în procent de peste 70%, dezvoltarea copiilor este influențată în familie. Părinții sunt primii 

și cei mai importanți educatori ai copilului, în primul rând pentru că îi influențează moral de la vârsta cea 

mai fragedă și apoi că au autoritatea incomparabilă a iubirii părintești. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și multă afecțiune, ținând seama de etapa de 

dezvoltare în care se află.  

Satisfacerea nevoilor imediate ale copilului, după naștere este primul pas în dezvoltarea lui. Felul în 

care mama reacționează la nevoile bebelușului constituie baza unei relații bune ulterioare. În acestă 

perioadă, copilul comunică prin plâns dorința de a fi luat în brațe. Acestă dorință trebuie satisfăcută. 

Luândul în brațe copilul explorează mediul înconjurător, ia contact cu obiecte și culori. 

Este foarte important ca mama să vorbească permanent cu copilul și să-i citească povești. Pentru al 

ajuta pe copil să progreseze din punct de vedre al limbajului, trebuie să pronunțe corect cuvntele. Mulți 

părinți au tendința de a imita cuvintele bebelușilor, amuzându-se chiar pe seama lor. Corectând imediat și 

repetând copilul va învăța să pronunțe correct.  

După vârsta de doi ani se manifestă crizele de personalitate care trebie gestionate corespunzător 

pentru a nu transforma copilul într-un „răsfățat” pe termen lung. Pentru a intra în posesia unei jucării mult 

dorite va folosi aceste crize dacă părintele cedează și nu este destul de ferm în explicații. Înțelegerea 

regulilor apare în general după cinci ani. 

Pâna la șapte ani copilul trebuie să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat, să fie politicos, să 

comporte frumos la masă și în vizite, la locul de joacă, să aibă un limbaj dezvoltat pentru a comunica 

eficient, să aibe deprinderi de igienă și autoservire, să relaționeze cu copii și adulții.  

Unele din însușirile dobândite în perioada „celor șapte ani de acasă” devin stabile pentru tot restul 

vieții, iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu. De aceea, rolul părinților în această perioadă devine 

decisiv în conturarea caracterului și personalității viitorului adult. 

Părinții reprezintă modelul pe care îl imită copilul, iar modul de viață al familiei este principalul reper 

pentru acesta.  

„Cei șapte ani de acasă” exprimă conduita unei personae într-un anumit context. Conduita implică 

regului universal de comportamnet în societate, de coviețuire bazate pe respectful reciproc. Un copil care 

are cei „șapte ani de acasă” este un copil „bine crescut”. 

Copiii își observă părinții cum reacționează în rolul de părinte. „Meseria” de părinte este una dintre 

cele mai dificile. Când ți-ai asumat această responsabilitate, ți-ai asumat și faptul că trebuie să muncești din 

greu, că iubirea nu este suficientă, că trebuie tu însuți să deții, ca părinte, un „cod” al comportării față de 

copil. Nu poți cere unui copil să facă ceea ce tu nu faci. Copilul înață prin imitație. Tu ești modelul! Și dacă 

tu ești modelul, tratează copilul cu respect, în primul rând pentru că este om. Așa va învăța, la rândul lui, 

să respecte pe cei din jur. Modul în care comunici cu el va întări respectul. Folosește cuvintele magice „te 

rog”, „mulțumesc”, „iartă-mă”, în loc să dai instrucțiuni. Transformă ordinile în întrbări. De exemplu: „Îmi 

aduci te rog cana?”. Sună ca o rugăminte dar copilul știe că nu are de ales, deci îl înveți să se poarte frumos, 

prin demonstrație.  

Copiii care țipă, au modelul părinților care adoptă același comportamnet fără a cultiva răbdarea și 

calmul. Cearta părinților în fața copulului, dezacordul în stabilirea limitelor și aplicarea samcțiunilor, le 
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subminează autoritatea. Copilul va nesocoti cerința unui părinte, se va simți nesigur și dezorientat. De aceea 

părinții trebuie să se pună de accord în privința limitelor impuse. Copilul are nevoie de aceste limite tocamai 

pentru a-și forma comportamnete potirivite diverselor situații.  

Sinceritatea este o altă calitate care se cultivă tot în familie. Recunoașterea greșelilor este dificilă 

pentru copii și, de frica pedepsei, sunt tentați să mintă. Îi învățăm să își recunoască greșelile, prin exemplul 

nostru. De multe ori, și noi, ca părinți greșim și este foart eimportan să ne cerem iertare. În felul acesta îi 

învățăm că recunoașterea greșelii nu este o înjosire. Un copil educat va ști să își ceară iertare atunci când 

greșește. Părintele trebuie să sublinieze că: „Important nu este să îți ceri iertare. Important este să nu mai 

faci asta din nou.”  

Pentru corectarea unui comportamnet sau aadoptarea unui comportament adecvat cerințelor, nu 

trebuie să fii cicălitor, radicand tonul. Fii ferm și subliniează consecința nerespectării limitei. „Dacă nu 

strângi piesele de la puzzle în următoarele două minute, nu mai ieșim în parc!” 

Însușirea conduitei sau a „bunelor maniere” este posibilă prin întărirea limitelor care, de fapt, 

înseamnă disciplină. Părintele trebuie să știe că a disciplina însemnă a întări limitele, nu a bate. Pentru 

aceasta va avea în vedere un set de regului sau atitudini pe care să le pună în practică: 

• Formează front comun cu partenerul 

 Faptul că ești de accord cu partenerul va da copilului mai multă siguranță și vă va respecta pe 

amândoi. „Dacă tata/mama a spus nu, atunci răspunsul e nu.” 

• Laudă-l de fiecare data 

Copilul va fericit când știe că ai observant eforturile și știe că îl apreciezi 

• Fii consecvent și respectă regulile: 

 Copiii trebuie să știe ce este și ce nu este acceptabil. Dacă nu primesc un mesaj consecvent nu vor 

ști cum să se comporte și vor fi confuzi. 

• Folosește umorul 

 Pentru detensionarea unei situații în care copilul se așteaptă a fi certat, oferiți o alternative 

umoristică. În felul acesta le distrageți atenția e la ceea ce voiau să facă. 

• Întodeauna condamnă comportamnetul nu persoana 

 Etichetele pozitive consolidează comportamentul bun tocami atunci când copilul s-a comportat urât. 

„Întotdeauna am considerat că ești un copil politicos.” Așa subliniezi faptul că nu ai renunțat la părerea 

bună despre el. 

• Consecințele nerespectării limitelor trebuie puse în practică. Dacă copilul descoperă că acestea sunt 

simple vorbe nu va mai tine seama de ele. Asigură-te că ceea ce ai spus va fi pus în aplicare. „Dacă în 

următoarele două minute jucăriile de pe masă nu vor fi puse la loc, vor ajunge la gunoi.” 

• Permite copilului să își exprime sentimentele. Înfânâdu-și sentimentele copilul va devein un adult 

care nu poate spune ceea ce simte, lucru care este dăunător în relațiile apropiate. Nu vom spune copilului 

„Nu mai plânge ca un bebeluș, ci plânge și decarcă-te!”  

 Te întrebi acum dacă esști un părinte bun? 

 „Cei șapte ani de acasă” reprezintă oglinda familiei. Ceea ce vezi în această oglindă depinde de 

tactul și perseverența de care dau dovadă adulții în nobila misiune de părinte. 

 

 

Bibliografie: 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. înv. primar MOREA MILUȚ 

Școala Primară Iacobeni, jud. Cluj 
 

 

 

Educația în familie este deosebit de importantă, deoarece familia este locul în care copiii primesc 

,,rădăcini’’ pentru a crește și ,,aripi’’ pentru a zbura. În familie învață pentru prima dată ce este lumea, ce 

este bine și ce este rău.  

 

Familia joacă un rol important în educația unui copil, am putea spune, că este nucleul în care copilul 

se formează ca om. Este foarte important ca părinții să se străduiască să dea dovadă de o moralitate 

desăvârșită și educație aleasă, ca astfel copiii să-i poată urma ca model. Totul se începe și se învață mai 

întâi în familie.  

 

Principala condiție ca un copil să primească o educație exemplară o reprezintă capacitatea părinților 

de a o face, și simultan, intensitatea și sinceritatea iubirii părinților. Șansele copilului de a crește, de a se 

dezvolta și de a obține rezultate pozitive cresc pe măsură ce părinții sunt mai implicați în educația acestuia. 

 

E necesar ca părintele să fie implicat și să joace un rol activ în educația copilului acasă.Totodată 

implicarea părinților poate avea un impact pozitiv prin încurajarea copilului să aibă interese variate, să aibă 

o atitudine pozitivă și curioasă la învățat în orice mediu, acasă, la școală și în comunitate. În cadrul familiei 

copilul își însușește limbajul. Corectitudinea exprimării copilului depinde în mare măsură de efortul depus 

de părinți în această direcție. 

 

În concluzie, societatea modernă pune foarte mult accentul pe muncă, pe realizarea materială și 

socială, iar în acest context, educația copiilor în familie este neglijată. Timpul alocat educației copiilor în 

familie devine tot mai scurt, iar acest fapt se reflectă în carențele deosebite care se regăsesc în 

comportamentul copiilor. 
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EVALUARE IN INVATAMANTUL ON LINE 

 

MORJAN CRISTINA ANTOANETA 

 

 

O schimbare bruscă pentru multe săli de clasă într-un cadru online a început cu primăvara anului 

2020. Profesorii încearcă să-și regleze instrucțiunile rapid și mulți fac predare la distanță pentru prima dată. 

Experiența contează și poate fi frustrant să încercăm să-i ajutăm pe elevii noștri în acest mod nou. 

Există o mulțime de conținut online la care putem face legătura și referință, dar includerea 

materialelor autentice este o modalitate excelentă de a ancora învățarea. Surse autentice, exemple reale și 

cazuri preluate din istoria noastră sau din lumea naturală oferă contextul bogat și nuanța de care deseori 

lipsesc proiectele ipotetice sau exemplele inventate. 

Solicitarea elevilor să analizeze și să interpreteze materialele și conținutul în timp util le poate spori 

gândirea critică și implicarea. Spre exemplu: fragmente de înregistrări dintr-o emisiune radio difuzate 

săptămânal, care aveau legătură cu subiectele lecției, videoclipuri și interviuri sau înregistrări de podcast-

uri cu experți pe subiectele lecției pentru a-și modela gândirea și a oferi materiale autentice elevilor. 

Astfel, furnizarea de conținut video, audio, de citire și interactiv poate face un curs mai atrăgător. 

Câteva exemple bune de abordări media ar putea fi:oferirea de transmisii radio, clipuri de ziar și hărți 

interactive pentru elevii din lecția de istorie. Elevii pot identifica apoi teme prezente pe parcursul tuturor 

materialelor. Elevii pot scrie un rezumat al unei teme într-un fragment de literatură pe baza unui extras din 

carte, un interviu TV pe care autorul l-a dat pe carte și o serie de benzi desenate web sau tipărite care fac 

referire la carte. 

Reflecția și metacogniția sunt esențiale pentru învățare în orice cadru, iar într-un cadru online 

profesorii trebuie să aibă intenția de a ajuta elevii să reflecteze. Activitățile de reflecție ale profesorilor i-

au ajutat pe elevi să reflecteze asupra învățării lor. 

Evaluare online 

Evaluarea învățării elevilor este o componentă esențială a predării și învățării eficiente în mediul 

online. Evaluarea formativă urmărește înțelegerea elevilor și zonele slabe în timpul procesului de învățare 

și permite profesorului să adapteze predarea în consecință. Evaluările sumative sunt un test de învățare, de 

obicei efectuat la sfârșitul procesului de învățare (adică la mijlocul unei perioade de învățare sau final). 

Este important să creăm activități autentice de evaluare în mediul online. Ca întotdeauna, este esențial 

ca lecțiile noastre să înceapă cu un set de rezultate ale învățării clar definite. Evaluările pot promova 

învățarea activă și pot construi un sentiment de comunitate în rândul elevilor și al şcolii, dacă sunt concepute 

corespunzător. 

Următoarele sunt exemple de evaluări care s-au dovedit a fi eficiente în mediul de învățare online: 

• Lucrări scrise: eseuri scurte, lucrări de cercetare, răspunsuri la studii de caz. Elevii trimit lucrări 

scrise în format electronic. Profesorul poate repartiza elevii în grupuri mici pentru a oferi feedback de la 

colegi și pentru a construi comunitate. 

• Discuție online: activități de discuții asincrone (de exemplu, forum de discuții,). Profesorul poate 

iniția discuții la curs cu un set de întrebări. Apare aici oportunitate pentru construirea comunității prin 

moderarea elevilor. 

• Discuții, hărți conceptuale:oferim in acest fel reprezentarea vizuală a conexiunilor dintre conceptele 

pe care elevii le-au învățat. 

• Prezentări:Prezentările studenților pot fi modificate în mediul de învățare online. Elevii creează 

prezentări (de ex. ppt sau poster) pentru a le prezenta profesorului și colegilor de clasă online și pentru a 

primi feedback de la aceștia. Instrumentele de conferință web sincrone pot fi utilizate pentru a facilita aceste 

prezentări sau pot fi înregistrate și prezentate asincron. 
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• Test / test / examen:Întrebările tradiționale cu răspuns multiplu, scurt sau lung pot fi create chiar pe 

platforma pe care școala o folosește (de exemplu Google Classroom- quizes. Acestea sunt, în general, 

verificări mici, evaluări formative pentru a testa înțelegerea elevilor asupra materialului lecției sau a 

capitolului. Testele față în față pot fi, de asemenea, încorporate pentru examene cu mize mai mari. 

In condițiile actuale implicarea profesorilor dar si a elevilor este fundamental, iar instrumentele de 

evaluare ar trebui sa creeze o interacțiune umana mai profunda si mai semnificativa. 
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EDUCAŢIA ÎNCEPE CU CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

PROFESOR: MOROGAN DANIELA 

LICEUL DE ARTE „MARGARETA STERIAN”, BUZĂU 

 

 
 

Motto: „Familia este nucleul civilizaţiei” – Will Durant 

 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită pentru a descrie comportamentul unei persoane într-un 

context anume, însă, psihologii sunt de părere că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 

în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Fără îndoială că părinţii rămân figurile cele mai semnificative ale dezvoltării propriului copil, nu doar 

prin eforturile susţinute pe care le fac pentru a-i crea condiţii de viată propice, ci şi prin modelele în care se 

transformă pentru această fiinţă în devenire.  

Mediul familial trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a asigura dezvoltarea armonioasă 

fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar. 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 îi poate satisface 

trebuinţele. În antiteză se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 

care îl copleşesc. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu 

al celui mic 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. 

Asemenea adultului, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale 

creatoare. De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, o atmosferă creată în jurul lui nu trebuie să 

fie de veşnică încordare. În mod voit se vor face 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 acestuia 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. 

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.  

Părinţii îndeplinesc rolul de educatori. Mamele şi taţii se transformă, indiscutabil, în modelele 

primordiale de la care orice copil se revendică pe tot parcursul dezvoltării sale. Comportamentele părinţilor 

vor fi asimilate, în cele mai multe cazuri, de viitorul adult, motiv pentru calitatea învăţăturii, a valorilor 

morale şi a instruirii pe care le propun copiilor este absolut indispensabilă. 

Rolul pe care părinţii şi-l asumă în dezvoltarea celor micise dovedeşte esenţial, ţinând cont nu doar 

de faptul că aceştia sunt responsabili pentru condiţiile lui materiale de existenţă, ci şi de rolul decisiv de 

formatori intelectuali, morali. 
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Cei şapte ani de acasă, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Închei pledoaria în cinstea celor 

ce pun bazele viitorului adult cu versurile lui Constantin Iordache: „Cu haina celor şapte ani de-acasă/ Să-

ţi faci prezenţa mai frumoasă/ Oriunde ai fi, te are-n seamă/Un crez şi-o inimă de mamă!”. 

 

Bibliografie: 
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AUTORITATE ŞI PRIETENIE ÎN RELAŢIA PĂRINTE - COPIL 

 

 

Profesor înv. primar Morohoschi Eufrozina 

Şcoala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma", Vama 
 

 

   

Cuvântul “autoritate” provine din latinescul “autoritas” şi înseamnă putere, dreptul de a da dispoziţii, 

de a impune cuiva ascultare în virtutea unei calităţi sau a unei împuterniciri. De asemenea, înseamnă însă 

şi ascendent, influenţă care rezultă din stimă şi admiraţie.  

Autoritatea faţă de copil este o calitate care se câştigă şi care poate fi menţinută, slăbită, întărită sau 

chiar pierdută, dar nu impusă; ea decurge din calitatea de părinte, dar nu se realizează în mod automat.  

M-am oprit asupra acestui subiect deoarece în activitatea pe care o exercit de peste 30 ani, dar ca şi 

părinte, nu de puţine ori m-am confruntat cu situaţii în care am fost nevoită să aplanez conflicte dintre copii, 

să impun anumite reguli, să restabilesc ordinea, să mă fac ascultată, să imi impun autoritatea ca educator şi 

părinte.  

Specialiştii spun că „părinţii care au o relaţie bună cu copiii nu simt nevoia de a fi severi, pentru că 

nu este necesar să-şi impună autoritatea prin forţă”. Din păcate, mulţi dintre părinţi recurg la 

„împuternicirea” dată de statutul de adult atunci când relaţia devine problematică şi nu găsesc altă 

modalitate de a se impune decât afirmându-şi puterea.  

Dacă sunt criticaţi des, dacă sunt corectaţi mereu şi dacă sunt pedepsiţi în mod constant chiar şi pentru 

greşeli minore, copiii încep să pună la îndoială afecţiunea părinţilor şi nu au certitudinea că, la nevoie, vor 

primi din partea acestora simpatie, înţelegere şi ajutor.  

Încet, încet, copiii „ţinuţi prea din scurt” ajung să perceapă severitatea ca pe o presiune constantă de 

care nu se pot elibera.  

Specialiştii spun că, pentru a supravieţui acestui tip de presiune, adesea cei mici  ajung să-şi elibereze 

frustrările prin izbucniri necontrolate, prin reacţii violente şi agresivitate faţă de colegi. Cel mai des, aceste 

izbucniri violente sunt, la rândul lor, pedepsite şi criticate de părinţii severi, ajungându-se astfel la un cerc 

vicios în care tensiunea devine din ce în ce mai mare, iar actele de violenţă pe care copiii le săvârşesc se 

înmulţesc, în ciuda pedepselor.  

În mod normal, spun specialiştii, agresivitatea acestor copii ar putea fi soluţionată dacă părinţii le-ar 

reda confortul afectiv, iar aceştia s-ar simţi înţeleşi, iertaţi şi apreciaţi de familie.  

La polul opus copiilor care îşi eliberează din frustrarea acumulată prin comportament agresiv sunt cei 

care interiorizează tensiunea, devenind anxioşi şi trişti.  

Psihologii spun că depresia la copil, care constă în apatie, lipsa poftei de mâncare şi tristeţe 

nejustificată, poate avea drept sursă severitatea părinţilor.  

Copilul îşi respectă părintele nu pentru că acesta “deţine puterile“, ci pentru că îl convinge “evidenţa 

adevărurilor lui“. Cum ar putea un părinte să aibă certitudinea că intredicţiile sau îndemnurile sale vor fi 

respectate de copil, mai ales în situaţia în care acesta se va afla singur în faţa cerinţelor vieţii? 

Ce calităţi ar trebui să întrunească un părinte pentru a se putea bucura de autoritate în faţa copiilor? 

Cum poate obţine şi păstra autoritatea necesară? 

Unele cărţi de specialitate spun că trebuie “să fii prietenul copilului tău, căci altfel nu vei putea 

pătrunde adânc în sufletul său, nu vei afla la vreme ce îl frământă, nu vei putea lua la momentul potrivit 

măsurile corespunzătoare“.  

Prietenia dintre adult şi copil are câteva caracteristici, diferite de cele care sunt proprii prieteniilor 

dintre persoane de vârste apropiate, particularităţi impuse de însuşi scopul relaţiilor dintre educator şi 

educat, dintre părinte şi copil, de diferenţa care există între experienţa de viaţă, preocupările şi achiziţiile 

morale şi intelectuale ale acestora.  
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Fiind prieten cu copilul tău, nu există pericolul să îţi pierzi autoritatea în faţa lui, ci dimpotrivă, ea 

poate să crească - dacă înţelegi cum trebuie prietenia cu copilul, limitele între care ea se poate manifesta, 

direcţia în care poate evolua.  

Ca părinte trebuie să reuşeşti încă de la o  vârstă foarte fragedă să îţi apropii copilul, să îi devii prieten. 

Pentru aceasta este important ca să petreci mult timp împreună cu el, să nu îl pedepseşti pe nedrept, ci să îi 

explici cu calm greşeala comisă şi necesitatea pedepsei care i se cuvine. De asemenea să ai puterea de a 

recunoaşte în faţa lui atunci când tu însuţi, ca adult, greşeşti şi de a-i arăta că şi asupra ta se răsfrâng anumite 

consecinţe.  

Din păcate, în practică nu întotdeauna prietenia cu copilul ramâne la sensuri care întăresc autoritatea 

educatorului şi care asigură dezvoltarea armonioasă a personalităţii în formare.  

Există şi prietenii prost înţelese între părinte şi copil. Nu puţine sunt cazurile în care unul dintre părinţi 

„dărâmă” autoritatea celuilalt, sub falsa impresie a prieteniei  

„A fi prieten” cu copilul tău nu presupune să îi permiţi să facă orice. Cel mai adesea, autoritatea 

educatorilor de acasă - părinţi, bunici, mătuşi - este raportată la modul de a concepe ei înşişi bunătatea, 

apropierea şi cum şi-o manifestă.  

Spre exemplu, în majoritatea cazurilor, bunicii sunt buni şi totuşi nimeni nu-i ascultă. Ei satisfac toate 

gusturile nepoţilor, le rabdă toate mofturile şi năzdrăvăniile, renunţă la orice pentru cei mici, iar aceştia, în 

cele mai multe cazuri, nu-i ascultă, nu-i respectă, nu le sunt recunoscători. Autoritatea multor bunici dispare 

tocmai datorită acestei bunătăţi pline de îngăduinţă şi renunţare, dar lipsită de exigenţă şi fermitate. Nepoţii 

nu văd acestea şi cred că aşa trebuie să fie, iar când se măresc îi consideră pe bunici „depăşiţi” de 

evenimente, făcând parte din alte generaţii, nu le cer părerea, iar atunci când spun ceva nu sunt luaţi în 

seamă, deoarece sunt „rămaşi în urmă”.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu părinţii care nu ştiu să îmbine bunătatea cu exigenţa. Bunătatea 

părinţilor poate fi manifestată în diferite moduri. Spre exemplu, când copilul a comis o greşeală şi o 

recunoaşte, ba chiar o regretă, părintele îl poate ierta; sau când copilul are nevoie de ajutor, iar părintele, 

mereu atent la ce se petrece cu el, îi acordă ajutorul fără ezitare şi la timp; sau atunci când copilul are nevoie 

de un sfat, iar părintele îşi găseşte timp să discute cu el, să îl îndrume.  

Bunătatea poate avea şi efecte negative, dacă este înţeleasă greşit, dacă părintele nu ştie măsura şi 

limitele între care şi-o poate manifesta. De exemplu, unii părinţi invocă „imposibilitatea” de a-l refuza pe 

copil când acesta insistă să fie lăsat la televizor peste o anumită oră sau îngăduie o comportare necivilizată 

neluând atitudine.  

Manifestările izvorâte din bunătate şi din dragoste pentru copii trebuie dozate cu grijă în funcţie de 

particularităţile fiecărui copil şi de situaţia concretă în cauză. Din comportarea părinţilor, copilul trebuie să 

înţeleagă că bunătatea nu exclude principialitatea, exigenţa şi posibilitatea de a fi tras serios la răspundere 

pentru faptele sale. Numai aşa bunătatea se conjugă cu autoritatea.  

Este vital aşadar, să manifestăm o autoritate echilibrată în relaţia cu copilul; să găsim acel echilibru 

necesar între bunătate, încredere, prietenie şi exigenţă care să ducă la formarea unei personalităţi 

armonioase.  
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Importanţa educaţiei în familie 
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Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6, Buzău 

 

 
 

„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) 

 

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.) 

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. 

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. 

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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CAMPUL DE VALORI AL COPILULUI 
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Intr-o societate cu realitati complexe, dispusa sa refuze sau sa primeasca orice, este un titlu de-a 

dreptul incitant sa vezi si sa simti cum tu ca adult esti sau nu in masura, poti sau nu, sa creezi sau sa recreezi 

unui copil un camp de valori unic si de calitate. 

Copiii nu se nasc într-o lume ideala, iar procesul lor de învatare implică observaţie, experimentare, 

evaluare, integrare şi reactie la diverse forte din afara asupra carora, ei şi parintii lor, au prea putin control. 

Realitati complexe, valori aflate în conflict, pretentii contradictorii la adevar şi alternative confuze 

concureaza sa le castige loialitatea. Într-o asemenea realitate, exista o nevoie intensa de a gasi modalitati 

pentru a alimenta şi conferi copiilor valorile ce ii vor ajuta să ia deciziile corecte. 

Ce reprezinta pentru un parinte un camp de valori al copilului sau , cum poate percepe un parinte daca 

copilul sau a asimilat anumite valori, daca el ca parinte a reusit sa trimita spre copil acele valori pozitive? 

Sunt valorile acestea durabile? 

Fiecare parinte cred ca se confrunta cu o dilema. Pe de o parte, responsabilitatea şi ocazia de a-i 

îndruma pe masura ce cresc si se maturizeaza iar pe cealalta parte,  neimpunerea punctului lor de vedere 

pentru ca aceasta ar putea sa le limiteze libertatea de a se implica în noua lor viaţa, libertatea de a  invata 

din ea si de a-si forma propriile valori. Aici trebuie sa intervina masura, cata responsabilitate si cata 

libertate. Si cred ca aceasta este determinata la randul sau de valorile etice ale comunitatii in care traieste 

parintele, de paternurile comportamentale, ca iubire și compasiune, justețe și corectitudine, onestitate și 

generozitate, non-violență și control. Relatiile interfamiliare formează și construiesc adeseori identitatea 

copilului.  

Copiii au diferite tipuri de relatii cu mama și cu tatal. Cresterea şi dezvoltarea copiilor includ 

dimensiuni mentale, sociale, culturale,  religioase si de mediu. Din nefericire,de multe ori  saracia, lipsa 

accesului la facilitatile de baza si la educatie, fac ca unii copii sa plece in viata in mari carente de educatie. 

Exista familii in care, din cauza lipsurilor ,crearea unor valori adevarate lasa mult de dorit. Adesea parintii 

nu reprezinta exemple pozitive de comportament pentru copiii lor, cu toate ca fiecare parinte ar trebui sa 

fie constient ca valorile pe care i le ofera copilului contribuie la înţelegerea propriei lor persoane şi categoric 

a lumii inconjuratoare. Le datoram asta lor si lumii, avem obligatia morala sa crestem si sa educam copii 

cu simtul raspunderii, discernamant şi modestie. 

In cartea “Copiii învață ceea ce trăiesc”, Dorothy Law Nolte spune ca un copil este ca un burete. El 

absoarbe tot ce facem si tot ce spunem.Invata in fiecare clipa de la noi chiar daca suntem sau nu 

constienti.Ca parinti avem de ales: putem crea o atmosfera sufletesca  critica si acuzatoare sau una toleranta 

si incurajatoare. Daca ii vom asculta  si le vom respecta parerile, copiii vor accepta mai usor sa discute cu 

noi si sa coopereze [1]. 

In acest context ne punem intrebarea daca stim sa preintampinam sentimentul de inadecvare si esec 

al copilului? 

1. https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/e44d7d5b-b40e-43e7-a9c0-

ae389d98a521/Arigatou_Brochure_Ro_Web.pdf 

2. Dorothy Law Nolte, Copiii învață ceea ce trăiesc, Workman Publishing Company, New York, 

1998[1] 
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Educația în familie – baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor 
 

 

Prof. Moroșan Ancuța-Florentina 
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Motto: „Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” B.F. Skinner 

 

Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o 

poate face un părinte pentru copilul său. Când ne gândim la educația copilului ne vin automat în minte tot 

felul de întrebări: Care este baza unei dezvoltări sănătoase a copilului?, Ce rol are părintele în asigurarea 

unei bune creșteri a copilului?, Cum contribuie fiecare membru al familiei în educația copilului?.  

Răspunsuri găsim peste tot: în cărți și reviste de specialitate, pe site-urile de parenting, pe diferite 

forumuri. Am putea chiar afirma că lumea e plină de specialiști în domeniu, chiar și fără studii. Dar, oare 

când începe cu adevărat educația unui copil?   Părerile sunt diferite: 

1. educarea unui copil începe încă din momentul opțiunii pentru căsătorie; 

2. educarea copilului începe din prima zi a sarcinii; 

3. educarea unui copil începe din prima lui zi de viață. 

Datorită perfecționarii tehnologiei din domeniul medical, oamenii de știință au putut cerceta, cu 

ajutorul ultrasunetelor, viața intrauterină. Din cercetari rezultă faptul că un copil nu este la naștere o “tabula 

rasa”, deoarece dezvoltarea începe înca din mediul intrauterin. Copilul trebuie înțeles și primit ca ființă 

umană încă din momentul concepției, din viața dinainte de viață. Părinții au un rol precumpănitor în 

formarea copiilor. Este cunoscut faptul că impresiile primite de prunc în timpul sarcinii din starea 

sufletească a mamei determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă și chiar sufletească. 

Există o simbioză între aceste două fiinţe, astfel încât tot ceea ce trăieşte mama, împărtăşeşte cu 

copilul. Mama, primul univers al copilului, atât fizic cât şi psihic, este  mediatorul dintre lume şi copilul ei. 

Fiinţa umană care se formează în interiorul pântecului nu are contact direct cu lumea exterioară, dar 

primeşte în mod constant senzaţiile, emoţiile, sentimentele, gândurile mamei sale care reacţionează la 

mediul înconjurător.  

Creierul bebelușului nenăscut se remarcă printr-o mare plasticitate, ceea ce înseamnă că acesta 

răspunde rapid la schimbările chimice și hormonale la care este expus. Astfel au fost identificate mai multe 

metode de stimulare a creierului copilului capabile să-i dezvolte abilitățile cognitive, emoțiile, interesele și 

temperamentul:  

• alimentația - o dietă variată și echilibrată din care să nu lipsească fructele și legumele proaspete este 

foarte importantă. 

• muzica –  liniștește bebelușul, îl ajută să devină inteligent și îi dezvoltă creativitatea. 

• lectura cu voce tare – bebelușul din burtica este foarte receptiv și poate recunoaște cu ușurință vocea 

mamei încă din al treilea semestru de sarcină,  iar cititul îl ajută să își mențină creierul activ.  

• exercițiile fizice zilnic –sportul înseamnă sănătate  și elimină stresul.  

• expunerea la soare – vitaminele asimilate de la soare sunt foarte importante, ajută la întărirea oaselor 

și  stimulează dezvoltarea fătului.  

• mângâierile pe burtica –copilul simte mângâierile ca pe o barieră protectivă și se liniștește imediat.  

Educarea copilului continuă după naștere, familia exercitând o puternică influență asupra celor mici, 

care acumulează din acest mediu o mulțime de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de 

comportament.  

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.  
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Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 

fizic, intelectual, emoţional, moral şi spiritual-estetic, nu doar în perioada intrauterină sau 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 (lipsa interesului despre modul 

de educaţie al copiilor, lipsa sau excesul de autoritate, lipsa dragostei faţă de copil,  violenţă în familie, 

situaţiile conflictuale, divorţurile, presiunile economice, evoluţia tehnologiei, etc.) şi, din nefericire, în 

condiţiile unei societăţii moderne, nu toate familiile își asumă în totalitate responsabilitatea creşterii unui 

copil. 

 

 

Sitografie:  

http://educatieprenatala.ro/modelarea-primara/ 

https://primtrend.com/dezvoltare-bebelusi/ 

https://safiisanatos.ro/sanatate-mentala/educatie-prenatala/educatia-incepe-inainte-de-nastere/  
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Cei sapte ani de acasa si tehnologia 
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„Cei sapte ani de acasa“, cum ne raportam la sintagma acesta si cum ii evaluam? Se constituie “cei 

sapte ani de acasa” într-o expresie de valoare? Ne intrebam de multe ori daca copilul de astazi, copilul 

modern, este diferit de copilul de ieri, cel cu cheia de gat.[2] Este o întrebare foarte complexa la care fiecare 

dintre noi putem medita, indiferent daca suntem dascali sau simpli parinti. 

 

Ce s-a schimbat la copiii nostri in tot acest timp al dezvoltarii  tehnologice?Sau s-a schimbat ceva in 

interiorul sau exteriorul lor? Daca ne referim la lumea interioara a copilului, aceea nu s-a schimbat, ea este 

la fel de bogata, de plina de întrebari şi de dorinte, de tensionata si de conflictuala. Daca ne referim însă la 

exterior, aici s-au petrecut transformări semnificative care au constrans interiorul sa se adapteze acestora. 

Rapiditatea cu care s-au petrecut aceste schimbări a expus acest interior unei avalanse de stimuli.  Este 

vorba în special de o crestere a stimulilor vizuali (ne referim aici la întregul spatiu media si/sau virtual).[1]  

 

Stimulul vizual are un impact considerabil asupra psihicului, el putand functiona ca un liant între 

lumea exterioara şi lumea interioara. De aici si continua crestere a unor simptome precum tulburarile de 

atentie ale copiilor, anxietate sociala, nedezvoltarea relatiilor şi a interactiunii sociale precum si modul de  

percepere a realitatii. Astfel, ca o consecinta directa, a rezultat o explozie a cazurilor de copii cu un 

comportament cu manifestari simptomatice foarte diverse, copii cu un limbaj impropriu, copii in cautarea 

constanta a interactiunii verbale cu ceilalti membri ai comunitatii lor, ca o nevoie de a gasi un sens şi o 

semnificatie acestei avalanse de imagini.[2]  

 

Multi parinti sunt speriati si nu stiu cum sa reactioneze la sesizarea limbajului  copilului sau tanarului 

adolescent , sunt depasiti de situatie, unii chiar nu reusesc sa inteleaga limbajul copilului , fiind astfel pusi 

in ipostaza de a nu trece de bariera impusa de copil. Astfel de situatii creaza stari conflictuale intre copii si 

parinti, cei dintai simtindu-se neintelesi iar cei din urma fiind depasiti de situatie.  Ne confruntam în ultima 

perioada cu absenta disponibilitătii pentru comunicare, absenta care are la baza fie un conflict între 

generatii, fie o dezradacinare.  

 

Tot mai multe familii se confrunta cu o discrepanta aparuta din cauza saltului urias între generatii si 

din inposibilitatea  crearii unei tranzitie. Este vorba de familii în care se constata diferenta dintre perspectiva 

parintilor si cea a copiilor fata de anumite aspecte morale, emotionale, culturale sau educationale. Multi 

parinti se plang de faptul ca acesti copii nu mai citesc şi ca nu găsesc nici o modalitate de a-i convinge sa 

citeasca in timp ce copiii considera cartile ca fiind invechite, considerand mult mai atractive jocurile sau 

materiale interactive. [2]  

 

Copiii care totusi urmeaza modelul parintelui, s-ar putea ca in grupul de colegi sau prieteni sa fie 

considerati diferiti si atunci vor alege sa nu isi exprime ceea ce simt de frica de a nu fi marginalizati. 

 

Realitatea familiilor de astazi este diferita de cea a generatiilor anterioare. Parintii isi petrec din ce în 

ce mai putin timp alaturi de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrarii timpului. Cei 

mai multi dintre parinti aloca prea mult timp job-ului, altii sunt atrasi la randul lor de noile tehnologii, iar 

altii se confrunta cu problemele de supravietuire si muta intr-un plan secundar problema comunicarii cu 

propriul copil. De multe ori parintii uita sa petreaca timp de calitate cu copiii lor.  
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De aceea concluzionam ca, comunicarea dintre parinti şi copii este foarte importanta pentru ca ea 

ajuta la formarea imaginii de sine a copilului, stimei de sine si a crearii legaturilor interumane. 

Asadar daca ne gandim la o semnificatie a celor  sapte ani de acasa, aceasta consta in primul rand in 

a-l învata pe copil să creeze legaturi. 
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Bullying-ul între adolescenţi a devenit o problemă recunoscută ca o problemă de sănătate publică. S-

a constatat că adolescenţii implicaţi în fenomen au sănătate fizică şi psihică mai slabă decât cei care nu sunt 

implicaţi. Cei care agresează pe alţii au şanse mai ridicate să fie prinși în activităţi infracţionale. Există 

strânse legături între psihosociale ale agresorului şi victimei, iar stilul parental are influenţă asupra 

fenomenului. 

Bullying-ul este un fenomen despre care în şcolile noastre se vorbește mai des în ultimii ani. 

Profesorul ia măsuri când observă că un elev este agresat. Dar există situaţii în care te simţi neajutorat. 

Există copii care sunt veşnic victime şi nu mai ştii cum să îi ajuţi. 

Un alt aspect extrem de îngrijorător al bullying-ului este aspectul social. Se întâmplă ca, uneori un 

elev sau un grup de elevi să hotărască cum, că un coleg de-al lor a încălcat regulile grupului, şi este exclus 

total. 

Bullying este un proces în care sunt implicate caracteristicile individuale ale elevilor, relaţia dintre 

cel care agresează şi cel agresat, prezenţa colegilor, profesorilor sau altor adulţi, şi o mai largă ecologie 

socială, care determină natura interacţiunii . 

Pentru ca să putem vorbi despre bullying trebuie să se îndeplinească următoarele trei condiţii: 1. 

comportamentul are ca scop rănirea fizică sau psihologică a altei persoane 2. comportamentul se repetă în 

timp; 3. există un dezechilibru între persoanele implicate. Dacă cele trei elemente apar izolat, nu putem 

vorbi de bullying. 

Conform lui Roland E, comportamentul agresiv se poate desfăşura între forţe de aceeaşi putere, în 

timp ce bullying-ul duce mereu la rănirea cuiva, care nu se poate apăra. Este diferit de conflictul dintre 

colegi, deoarece se referă la un conflict între indivizi cu putere diferită. Persoanele care victimizează - bully 

- sunt de regulă mai puternice din punct de vedere psihologic şi fizic. Victimele sunt percepute ca persoane 

mai slabe şi incapabile să se apere. Includerea intenţiei de a răni diferenţiază cazurile accidentale de 

agresiune, care are ca scop rănirea altui elev fizic, mintal sau social. Intenţia de a răni apare atât în definiţia 

agresiunii cât şi în cea a bullying-ului. Comportamentul de bullying are mai multe forme de manifestare: 

sub formă fizică (lovire, împingere), verbală (necăjirea, poreclirea, ameninţare) și psihologică: bârfe, 

excludere socială intenţionată. 

Cercetări au evidenţiat că bullying-ul are o rată de creştere atingând un vârf la începutul adolescenţei, 

apoi scade în timpul anilor de liceu.  Astfel devine importantă prevenţia şi efortul susţinut pentru reducerea 

fenomenului la anii de tranziţie de la şcoala elementară la colegiu. Cercetările arată că bullying-ul persistă 

în timp. Studiul lui (Christie-Mizell, 2012) concluzionează că două treimi din agresorii din semestrul 

prezent au fost agresori şi în semestrul trecut. 

Noţiunea de stabilitate se referă la faptul că elevii cu comportamente specifice produc medii care 

susţin aceste comportamente. Acest lucru se referă atât la agresori cât şi la victime. Se ştie că băieţii cu 

comportamente antisociale se afiliază cu băieţi la fel de devianţi şi de agresivi, la fel şi victimele. 

Stilul parental a fost definit iniţial ca o strategie euristică care să descrie mediul parental. Acest 

construct bazat pe măsurători ale stilului parental avea un rol mai predictiv referitor la  caracteristicile 

copilului, decât analizele bazate pe practicile parentale, deoarece influenţa unei practici specifice asupra 

dezvoltării copilului poate fi greu de identificat între influenţele celorlalte atribute parentale.  

Psihologul Diana Baumrind (1971, 1991) a identificat patru stiluri parentale pornind de la 2 aspecte 

ale comportamentului parental: controlul şi căldura. 

Tipurile de stil parental diferă în funcţie de sexul, de vârsta copilului. Pedepsele fizice sunt mai des 

utilizate în cazul băieţilor. Pe de altă parte, odată cu creşterea copilului este mai indicat a trece de la stilul 

autoritar la cel autorizat.  
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Stilul parental poate fi diferit la părinţi, de exemplu unul poate fi permisiv, iar celălalt autorizat. În 

asemenea situaţii, părinţii ar trebui să se pună de acord între ei: ce este acceptabil şi ce nu referitor la 

comportamentul adolescentului. De exemplu, dacă adolescentul nu se întoarce până la ora cerută, părinţii 

ar trebui să ia împreună măsuri coercitive, chiar dacă stilul parental diferă. Ei ar trebui să demonstreze 

consecvenţă în impunerea regulilor. 

Comportamentul adolescenţilor la rândul lor influenţează stilul parental. Un adolescent cooperant, 

motivat, responsabil mai probabil va avea părinţi care sunt autorizaţi decât un tânăr care este iresponsabil, 

imatur. Acesta va avea parte fie de părinţi autoritari fie de părinţi neimplicaţi. Calitatea relației părinte-copil 

a fost asociată cu o dezvoltare socio-emoțională optimă și cu control emoțional. 
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Motto: Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de 

care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de 

azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia. Gaston Berger 

 

Odată cu începerea acestui an școlar, comunicarea dintre școli, părinți, elevi și profesori a devenit 

esențială pentru a asigura o înțelegere clară a ceea ce trebuie făcut, de către cine și cum. În vremuri de 

incertitudine, cum este pandemia de COVID-19, este cu atât mai important ca părinții să se implice în relația 

cu școala. Școlile trebuie să mențină legătura permanentă cu părinții prin învățători și diriginți, pentru a 

putea să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și a realităților socio-

istorice și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. De aceea, 

școala a devenit un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență în trecut, a 

devenit acum, pe lângă condiția esențială de desfășurare a cursurilor în format online, un mediu de 

promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele societății dar şi  

copiilor, care sunt beneficiarii procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale 

pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele la învățătură ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Pentru o promovare eficientă a imaginii, trebuie antrenate mai multe direcții, ca de exemplu: 

- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor 

de bună practică în managementul instituţional; 

- Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc; 

- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţie; 

- Reactualizarea periodică a paginii WEB; 

-  Asigurarea funcţionării site-ului; 

-  Conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de comunicare şi relaţii cu 

publicul; 

-  Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor, părinţilor, comunităţii; 

-  Organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu beneficiarii actului 

educational 
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- Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

De asemenea, activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica 

și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități 

beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local sau național. 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 deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi 

în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul 

unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în 

școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 

reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid, iar mesajul Regelui 

Ferdinand, ilustrează cel mai fidel acest lucru: 

 

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” 
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În cadrul familiei moderne se produc unele schimbări, care constau în înlocuirea familiei formată din 

trei generaţii cu familia formată din două generaţii. Astfel 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.  

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: creşă, grădiniţă). Un caz aparte îl constituie familiile 

în care unul dintre părinţi este şomer. Acest părinte se va putea ocupa mai mult de copii, dar problema 

majoră va fi asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia familiilor în care ambii părinţi sunt 

fără loc de muncă este critică, deoarece cu două ajutoare de şomaj de abia se poate asigura hrana, 

neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest.  

Un alt element generator de valori etice este cultura. Fie că este vorba de comunitatea etnică din care 

provii, de cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te identifici cu acest grup, te leagă de ei interese, principii, 

valori comune. Pe lângă valorile etice, cultura ne învaţă şi despre frumuseţe, în toate formele ei, despre 

valorile estetice din toate ramurile artei, din tradiţiile populare, din specificul fiecărui popor şi cele 

interculturale.  

Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o parte 

din ele prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va 

gândi la semnificaţia lor. Părinţii nu trebuie să-şi impună opiniile personale, ci să-şi prezinte credinţele într-

un mod onest, clar şi care să fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Ei trebuie să adopte 

o atitudine deschisă, să încurajeze întrebările copilului şi dorinţa lui de a se informa, decât să încerce să 

forţeze asimilarea valorilor lor de către copil.  

Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va adopta 

multe dintre ele. Dacă acţiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt cei care 

vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, 

exprimându-şi dezacordul faţă de părinte.   

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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Cei șapte ani de acasǎ!                                                                                                                 

Cinci pași pentru a fi un pǎrinte mai bun în primi ani de viațǎ 

 

Prof.pentru înv. Preșcolar Moș Lucia                                                                                              

Grǎdinița cu P. P. Dr. I. Rațiu, Turda 

 

Probabil cǎ ai învǎțat deja cǎ meseria de pǎrinte este una extrem de dificilǎ, dar și nespus de frumoasǎ 

și cǎ ea se învațǎ din mers. Oricât de multe sfaturi ai primi din exterior, oricât de informat ai fi, practica 

este singura în mǎsurǎ sǎ îți arate cât de bine știi sǎ faci fațǎ provocǎrii de a fi pǎrinte. Nu existǎ rețete 

pentru a reuși, însǎ existǎ anumite aspecte sensibile pe care dacǎ știi sǎ le controlezi, ai șanse mai mari sǎ 

fii un pǎrinte mai bun decǎt ți-ai imaginat. 

Iatǎ 5 lucruri de care ar trebui sǎ ții seama, atunci cǎnd te strǎduiești sǎ fii un pǎrinte mai bun: 

Ai grija de stima de sine a copilului tau!  

Copiii încep sǎ își dezvolte stima de sine foarte devreme, la început vǎzându-se prin ochii pǎrinților. 

Tonul vocii, limbajul corpului și fiecare expresie a acestora sunt pur și simplu absorbite de copii. Cuvintele 

tale ca pǎrinte și acțiunile tale îi afecteazǎ dezvoltarea stimei de sine a copilului tau mai mult decât orice 

altceva. Complimentele, oricât de mici, îl vor face sǎ se simtǎ mândru. Faptul cǎ îl lași sǎ facǎ singur 

anumite lucruri îi va da sentimentul independenței.  

Ajuta-ti copilul sa fie un om bun! 

Te-ai gândit vreodatǎ de câte ori pe zi reacționezi negativ fațǎ de copilul tǎu? În general, pǎrinții au 

tendința sǎ critice mai mult decât sǎ facǎ complimente. Gândește-te puțin cum te-ai simți tu dacǎ șeful tǎu 

te-ar critica mai mult decât te-ar complimenta? Renunțǎ la criticǎ și încearcǎ sǎ îți determini copilul sǎ facǎ 

bine lucrurile, încurajându-l. Remarcǎ și accentueazǎ lucrurile bune pe care le face și încearcǎ sǎ le 

minimalizezi pe cele negative, mǎcar pentru o vreme. Este științific dovedit faptul cǎ încurajǎrile pozitive 

sunt mai eficiente decât observațiile negative. Gǎsește în fiecare zi un motiv sǎ îți lauzi copilul și fii generos 

cu coplimentele, cu îmbrǎțișǎrile și cu alte moduri de a-ți arǎta dragostea fațǎ de propriul copil, toate aceste 

lucruri sunt extrem de importante în primii ani de viațǎ. 

Fixeazǎ limite și fii ferm cu disciplina!  

Disciplina este necesarǎ în orice casǎ. Scopul ei este acela de a-i ajuta pe copii sǎ adopte 

comportamente acceptabile în societate și sǎ învețe sǎ își controleze acțiunile și gesturile. Copiii încearcǎ 

mereu sǎ testeze limitele disciplinei impuse de adulți, însǎ ele trebuie sǎ fie ferme, așa cǎ nu ceda în fața 

copiilor în aceastǎ privințǎ. Limitele de disciplinǎ îi vor ajuta sǎ se transforme în adulți responsabili. 

Stabilirea unor reguli în casǎ și încurajarea respectǎrii lor îi ajutǎ pe copii sǎ înțeleagǎ ce așteptǎri au adulții 

de la ei și sǎ își dezvolte autocontrolul. De asemenea, poți stabili ce consecințe are nerespectarea unei reguli, 

astfel încât copilul sǎ fie conștient dinainte de consecințele comportamentului sǎu. Pǎrinții trebuie sǎ fie 

constanți în aplicarea regulilor. Dacǎ vrei ca disciplina sǎ aibǎ efecte, trebuie sǎ o aplici zilnic, pentru cǎ 

nu poți educa un copil dacǎ azi îi impui anumite reguli, iar mâine îl lași sǎ facǎ ce vrea. 

Fǎ-ți timp pentru copilul tǎu!  

Chiar dacǎ ești foarte ocupat, timpul petrecut cu copilul tǎu este extrem de important pentru 

dezvoltarea lui armonioasǎ. Încearcǎ sǎ faci în așa fel încât sǎ nu ratezi anumite momente pe care ar trebui 

sǎ le petreceți împreunǎ, cum ar fi, spre exemplu, luarea mesei împreunǎ. Adesea pǎrinții ignorǎ acest 

aspect, considerând cǎ este mai important ce anume pun pe masǎ la micul dejun sau la cina decât modul în 

care acestea se desfǎșoarǎ. Lipsa timpului nu este o scuzǎ. Te poți trezi cu un sfert de orǎ mai devreme 

pentru a avea timp sǎ iei micul dejun cu copilul tǎu, la fel cum poți lǎsa vasele în chiuvetǎ dupǎ cinǎ, doar 

ca sǎ faceți o plimbare împreunǎ. De asemenea, o noapte pe sǎptǎmânǎ petrecutǎ doar cu el îl va face sǎ se 

bucure și mai mult, mai ales dacǎ îi vei da ocazia sǎ decida el ce veți face împreunǎ.  
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Fii un model pozitiv! 

Copiii mici învațǎ foarte multe din comportamentul pǎrinților lor. De aceea ar trebui sǎ te gândești de 

douǎ ori înainte de a reacționa în fața copilului într-un anumit mod. Gândește-te dacǎ ți-ar plǎcea ca, la 

rândul sǎu, sǎ aibǎ reacția pe care o ai tu și atunci vei ști cum trebuie sǎ te comporți.  

Cultivǎ-i copilului tǎu respectul (fațǎ de sine și fațǎ de ceilalți), prietenia, onestitatea, inocența, 

toleranța, altruismul. Încearcǎ sǎ îți tratezi copilul așa cum aștepți sǎ te trateze ceilalți pe tine. 
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Familia – un factor primordial în educarea copilului                                                                   

în primii șapte ani de viață 

 

 

Moț Mihaela -Vali 
 

                          

 

,,Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viață însăși.’’ John Dewey 

 

,,Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală, că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat 

tu.’’ Geoffrey Holder 

Educația fiecărui copil începe încă din primele clipe de viață. Familia este primul grup din care face 

parte un copil, este primul mediu cu care mica ființă vine în contact, este primul model pe care îl observă. 

În primii ani de viață copilul învață observând și imitând, abia mai târziu poate să compare, să 

analizeze. 

Familia este deci cea care oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele 

reguli și norme de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale. 

Când ne referim la ,,cei șapte ani de acasă’’,  ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului până va merge la școală. 

Educația fiecărui copil este foarte importantă pentru evoluția sa și își va pune amprenta asupra 

comportamentului său pe durata întregii vieți. 

Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către  adaptarea copilului în societate. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului, de protecția 

acestuia, exercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite toată viața în profilul 

moral-spiritual al acestuia. 

Influențele educative exercitate de familie 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. 

Astfel, procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și afecțiune, raportat la etapa de 

dezvoltare în care se află el, fară a fi solicitat de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui, 

oferindu-i și cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere. 

În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, de conduită individuală și 

colectivă și de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societății, bagajul educativ 

al ,,celor șapte ani de acasă’’. 

Educația în timpul ,,celor șapte ani de acasă’’ își pune accentul cel mai mult în ceea ce devine un 

copil mai tărziu și anume- OM. Aceasta reprezintă temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini 

și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. 

Copiii cresc și se formează într-un univers creat de părinți. 

Copilul este o mică ființă, este lutul cel mai prețios, care trebuie modelat cu multă responsabilitate, 

grijă și răbdare. 
 

Ce-i copilul? 

Mică floare. 

El învață cu răbdare, 

De-i arăți ce-i bunătatea, 

Cinstea, responsabilitatea, 

Iubirea și politețea. 

De vrei să devină mare, 

Om de caracter și onoare, 

Tu arată-i de la tine 

Ce-i frumos și ce e bine! 
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Cei șapte ani de- acasă 

 

 

Prof inv. primar Otilia Motrescu                                                                                              

Școala Gimnazilă ,,George Tofan” Bilca, jud Suceava 

 

 

Cu mulți, mulți ani înainte de a fi învățătoare și mamă a trei copii , a început povestea mea… în acea 

perioadă s-a creionat, în mare măsură, adultul de astăzi.  

,,Școala providenței”, absolvită în familie , a fost cea care mi-a întipărit adânc în minte, legile nescrise 

ale educației.  

Deprinderi frumoase, comportare civilizată în societate, cinste, onestitate, altruism, empatie, 

ingredientele care compun expresia tradițională a ceea ce înseamnă ,,un copil bine crescut”, se datorează 

celor ,,Șapte ani de-acasă”. 

Conduita unui copil, este oglinda familiei, iar pentru asta, părinții devin  modele, copiii imită ceea ce 

văd , mai întâi din joacă,  ca mai apoi  rutina să devină un  stil de viață.   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  regulilor, începând de la a saluta, la a spune ,,te rog frumos” , „mulţumesc” 

şi „cu plăcere”, la a nu încălca drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre,  respectând în același 

timp simbolurile, credinţa şi valorile noastre , fără a le desconsidera  a celor diferiți de noi. 

Am crescut cu povești moralizatoare, copiilor le plac poveștile, acestea îi influențează într-un mod 

pozitiv. Copilul învață ce înseamnă prietenia, distinge cele două concepte - lupta dintre bine și rău și 

dobândește judecăți de valoare. 

Cine nu a auzit măcar  o dată de ,,Casa celor o mie de oglinzi”? Povestea cu acel cățeluș mititel ,vesel 

din fire, care , aflând  de casa celor o mie de oglinzi ,s-a hotărât să o viziteze. Ajungând la destinație, a 

intrat fericit și emoționat în hol și dând din codiță,cu urechile ciulite de emoție ,s-a uitat în jur  și , alți o 

mie de cățeluși fericiți și prietenoși îl priveau cu aceeași bucurie. La polul opus, alt cățeluș, mai tot timpul 

posac ,furios , ajunge în același loc și , spre surprinderea lui o mie de cățeluși , cu părul zbârlit , îl priveau 

mârâind  și arătând coltii la el. Ce morală profundă pentru copii! 

Cum să nu-ți rămână în minte și să nu-ți influențeze caracterul ,,Povestea cuielor din ușă”, cea care   

reflectă comportamentul nepotrivit al fiului  și al tatălui îndurerat , care , bătea câte un cui în ușă  la fiecare 

cuvânt jignitor, la fiecare răutate?! 

Povestea ,,Banului muncit”, un alt exemplu  cu un puternic impact moralizator despre  cinste și bună 

cuviință. 

Poveștile clădesc caractere, insuflă principii morale și focalizează atenția micuțului către aspectele 

pozitive ale vieții oferind soluții pentru diferite situații. 

Când se vorbește de cei sapte ani de acasă, expresia  este însoțită de aprecieri despre cât de bine sau 

prost crescut este un copil. Desigur că buna sau proasta creștere țin de abilitatea, priceperea , interesul și 

perseverența  adultului .Nu există diplomă pentru a fi părinte , dar putem fi cu puțin efort, cel mai bun  

mentor  al copilului nostru. 

Trăim într-o comunitate și felul în care ne comportăm, ne dezvăluie mentalitatea, educaţia, cultura, 

caracterul nostru, cu alte cuvinte  ,,Cei șapte ani de acasă”. 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. Movileanu Maricica 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza” Tecuci 

 
 

Numeroase studii în domeniu confirmă faptul că  modul în care se desfășoară educația în primii ani 

de viață  sunt esențiali în dezvoltarea armonioasă a copilului dar și în formarea personalității acestuia. 

Ca profesori am întâlnit cu toții cazuri în care descoperind tare de comportament am luat legătura cu 

familia și din păcate s-a întâmplat ca aceștia să aibă reacții de genul ,, De asta l-am adus la școală ca să-l 

educați”, neînțelegând imensul rol care îi revine în educarea copilului. Tocmai pentru a preveni astfel de 

situații tot mai mulți din colegii noștri apelează la proiecte de educație parentală, în cadrul cărora părinților 

li se explică care este rolul lor dar și cum îl pot îndeplini.  

Din propria experiență pot spune că în cadrul unui astfel de proiect am întâlnit părinți care considerau 

că îndeplinind toate plăcerile copilului sunt cei mai buni părinți. Aceștia nu reușeau să înțeleagă că 

impunerea unor reguli este benefică copilului care ajunsese la stadiul de a nu se mai concentra știind că 

obține oricum ce își dorește. Având în vedere viața în societate unde primează competitivitatea pe piața 

muncii pentru un astfel de copil momentul în care ar fi pus în fața unui concurs pentru obținerea unui post 

este dificil.  

A-ți educa în calitate de părinte copilul nu însemnă că nu-l iubești. Tocmai pentru că ne iubim copii 

trebuie să-i obișnuim cu regulile societății în care trăim. Școala are ore de educație civică, dirigenție dar să 

nu uităm că un profesor nu poate corecta comportamentul unui elev fără sprijinul familiei. 

Primul model în viața unui elev este comportamentul părintelui. De la el învață primele expresii ( 

urâte sau frumoase), felul în care să reacționeze în momente de criză ( un copil care vede părintele țipând 

la interlocutori va considera implicit că acesta e reacția normală și va proceda la fel). De aceea părinții 

trebuie să conștientizeze că modul lor de a se comporta în diferite contexte în prezența copilului îl va 

influența pe acesta pe termen lung. 

Pe de altă parte o atmosferă plăcută în cadrul familiei îl va ajuta să dobândească comportamente 

pozitive, încredere în sine, muncă de echipă, etc. Tocmai din această cauză educația copilului putem spune 

că începe încă din primul an din viață când încep să se formeze legăturile afective cu membrii familiei și 

continuă până la vârsta adultă.  

Un copil care are o atmosferă plăcută în familie este fericit iar această stare se va răsfrânge în toate 

activitățile sale. De aceea iubirea primită se va reîntoarce sub numeroase forme : gesturi afective, reușite 

școlare și nu în ultimul rând prieteni și comportamente pozitive. 

Așadar atunci când observăm un comportament negativ la un elev ca profesori avem datoria de a 

analiza mai atent cauzele care au condus la acesta și bineînțeles să implicăm familia în rezolvarea lor. 
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Importanta familiei in educatia copilului 

 

Mozes Katalin Viola 

 

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. 

 

 

 

337



                  

 

Rolul familiei in educatia copiilor 

 

Prof. înv. primar MUNTEAN IOANA LAVINIA                                                                      

Şcoala Gimnazială, Tătârlaua, jud. Alba 

 

În educarea ,,puiului de om”, 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, între 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 primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse. 

Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 

factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 

psihopedagogică, experienţa. 

Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizează asupra 

educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media(T.V). Părinţii  trebuie să-şi întărească fundamentarea 

relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performanţe şi succes 

în viaţă. Aceasta nu se poate realiza dacă părinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie să existe între 

părinţi 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, adică formarea copilului ca cetăţean, ca om. 

Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 

lor, lucru de care ar trebui să fie conştienţi toţi părinţii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 

ale părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

Posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi implicaţiile lor în formarea profilului moral al 

copilului: 

*,,Familia severă”- în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate şi 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaţionale din familie, dar cu masură. Când 

părinţii aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale,  atunci copilul creşte timorat cu gândul 

pedepsei, ascunde greşelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv şi efectiv de părinţi şi îşi 

caută înţelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se nasc,,găştile “ şi ,,bandele” de minori. Mai gravă este 

situaţia când părinţii sunt împărţiţi în ,,tabere”: unul sever şi unul indulgent. Astfel se formează viitorul 

demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu şi le doreşte nici un parinte 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 

părinţii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari dificultăţi în colectivele de 

şcoală sau mai târziu la locul de muncă. 
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*,,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 (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discreţie, 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 împiedică  

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. Punerea fermă în gardă a părinţilor în legătură 

cu pericolul evoluţiei nefavorabile a copiilor este posibilă şi necesară. 

Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre faptă şi măsura ei educaţională. În climatul educaţional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea, largheţea şi 

stricteţea ) toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia bună, 

căzută la timp potrivit, înviorează câmpul.” 
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Importanța educației în familie - Cei șapte ani de acasă! 

 

Prof. specialitatea religie ortodoxă, Muntean Iuliana Monica, 

Liceul Teoretic” Mircea Eliade” 

Întorsura-Buzăului, Județ Covasna 
 

             

Părinții sunt cei mai importanți oameni din viața copiilor, ei sunt de neprețuit pentru un copil. Aceștia 

îl ajută să crească, să se descopere, să cunoască, să-și găsească calea, locul în această lume, pentru a deveni 

Om adevărat. Prin  aceasta, ei își îndeplinesc datoria de părinți, dorința de a-și vedea copilul, un om împlinit 

și realizat, căci menirea lui în lume, după cum ne spune și Vissarion Grigorievici Belinski este: ”A găsi 

calea, a-și cunoaște locul: în aceasta constă esența omului, aceasta înseamnă să devină el însuși.”     

Educația în familie reprezintă anii în care copilul alături de părinții săi dobândește deprinderile și 

educația necesară vieții în lume, dar și vieții alături de Hristos. Încă din primii ani de viață, părinții sunt 

preocupați să modeleze caracterul copilului lor, să le insufle un set de valori, să-i apropie de Dumnezeu și 

fac eforturi pentru a-i crește, astfel încât să devină buni creștini și cetățeni ai țării, căreia aparțin.  

O preocupare a părinților este de a le oferii condiții bune de creștere în mediul în care trăiesc: hrană, 

îmbrăcăminte, adăpost, siguranță, pentru o creștere bună și o dezvoltare frumoasă și armonioasă. Educația 

înseamnă pentru ei transmiterea de valori, formarea unor deprinderi, aptitudini și atitudini, necesare pentru 

a deveni propriul copil un Om adevărat.  

Pentru că își doresc ca propriul copil să fie un om cu trăsături deosebite, ei îl învață în acest sens: 

bunătatea, blândețea, grija, ajutorul reciproc, dragostea de semeni și de Dumnezeu, respectul, onestitatea, 

înfrânarea, răbdarea, recunoștința etc., atât prin cuvânt, dar și prin faptă. Iar uneori chiar ei devin modele 

de transmitere ale acestor trăsături, fiind îndemnați de cuvintele  Sfântului Ioan Gură de Aur:  

”Lucrează ostenind din greu, doar lucrezi pentru tine, căci îți va fi mai ușoară viața dacă fiii tăi vor fi 

virtuoși.”, dar și de faptul că puterea exemplului este foarte mare, încât exemplul acționează direct asupra 

vieții copilului.  

Apropierea de Dumnezeu și formarea personalității religios-morale a copilului și mai târziu a 

tânărului se realizează prin îngrijirea părinților de a-l îndruma spre participarea la sfintele slujbe ale 

Bisericii, spre împărtășirea cu Sfintele Taine,  citirea unor cărți cu conținut duhovnicesc și de zidire 

sufletească, dar și prin îndemnarea de a practica faptele bune în viața de zi cu zi, în slujirea semenului.  

Exemplul întărește întotdeauna cuvântul. De aceea prezența întregii familii și a celor din jur la sfintele 

slujbe ale Bisericii, unirea cu Hristos prin Sfintele Taine, viața de rugăciune, post și milostenie, sunt 

elementele ce susțin educația creștină a copiilor, dar și a viitorilor adulți.  

Părinții cunosc realitatea: copiii învață ceea ce trăiesc. Astfel se străduiesc să le ofere o viață într-o 

atmosferă de dragoste, de bucurie și dispoziție bună. Îi învață să fie autonomi, căci autonomia se dobândește 

atunci când copilul este lăsat să gândească, să facă singur lucruri practice cu capul și mâinile lui, pentru a-

și evidenția creativitatea și îndemânarea. 

Ei sunt preocupați să-i învețe ce este bunătatea, altruismul, politețea respectul, recunoștința și 

înfăptuirea binelui, pentru a nu se lăsa stăpâniți de vreun păcat încă de la o vârstă fragedă.  

”Cum te vei deprinde în tinerețe, așa vei rămâne pentru toată viața. În trecutul tău se află sămânța 

prezentului și viitorului”. (Avva Evagrie) 
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”Educația este ceva ce nu poți termina” a spus Isaac Asimov, iar părinții își învață copiii că au de 

învățat tot restul vieții lor. 

Atunci când consideri că educația ta a luat sfârșit, pierzi foarte mult și te rătăcești. În viață trebuie să 

accepți toate provocările, pentru a face lucruri pe care nu le-ai mai făcut, căci acest fapt înseamnă să înveți 

lucruri noi, neștiute de tine, iar tu și creierul tău va fi în formă. Nu trebuie să fugi de nou, ci trebuie să-l 

îmbrățișezi, făcând aceasta vei crește, vei crește, fiind un om ales printre oameni. 
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EDUCAŢIA MORALĂ ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. înv. preșc. Muntean Maria Cristina 

Prof. înv. preșc. Morar Ioana Cipriana 

Grădinița cu P. P. nr. 3 Sebeș 
 

 

 

Educaţia morală în cadrul familiei a reprezentat din cele mai vechi timpuri un pilon important al 

educaţiei, fiind subiect de dezbatere pentru mai multe ştiinţe, începând cu pedagogia şi continuând cu 

psihologia, sociologia, dreptul şi teologia. Familia, stâlpul de bază al societăţii, alături de şcoală, constituie 

în sine un izvor însemnat de valori morale, tradiţii şi credinţe, care îşi pun amprenta asupra formării şi 

educării copilului, contribuind activ la modelarea caracterului acestuia. Părintele este primul educator al 

copilului, modelul acestuia, cel care administrează şi acţionează pârghiile educaţiei din primele clipe ale 

vieţii. Educaţia morală în familie nu este o disciplină obişnuită care se predă, ea presupune muncă, răbdare, 

dăruire, înţelegere şi conştientizare a misiunii şi vocaţiei parentale. 

Cele mai utilizate metode şi procedee de educaţie morală atât în familie, cât şi în şcoală sunt: 

explicaţia morală, convorbirea morală, povestirea morală, povaţa, exemplul, exerciţiul moral, aprobarea 

(cu formele ei: lauda, exprimarea recunoştinţei, recompensa), dezaprobarea, ca şi formă negativă a întăririi 

prin care manifestările morale sunt respinse (având ca şi forme principale: dezacordul, observaţia şi 

reproşul, neîncrederea, avertismentul, ironia, pedeapsa). 

O abordare interesantă asupra artei educării în familie realizează Anton Moisin prin analiza şi 

comparaţia rolurilor parentale: ,,Tatăl trebuie să reprezinte autoritatea, fiind acela care îl orientează pe copil 

în problemele majore, de bază ale vieţii lui şi îl determină să urmeze ceea ce este spre binele său. Mama 

reprezintă afecţiunea, blândeţea, gingăşia, care temperează asprimea tatălui şi creează un climat de căldură 

sufletească atât de necesară copilului”. Astfel, reiese că iubirea părintească este esenţială, ea se manifestă 

diferit de la un părinte la celălalt, dar atunci când cei doi părinţi îşi unesc eforturile pe tărâmul pedagogiei 

rezultatele vor fi pe măsură. Acelaşi autor a conceput chiar un ,,cod al comportării părinţilor faţă de copii” 

în 10 puncte, care, dacă ar fi respectate cu fidelitate de către părinţi, ar îmbunătăţi considerabil climatul 

familial în multe cazuri.  
 

Acestea sunt:   

1. Trataţi-i egal pe copii! 

2. Educaţi-i în cerinţele moralei creştine! 

3. Nu vă certaţi în faţa copiilor! 

4. Unitate între părinţi în cerinţele educative! 

5. Descurajaţi răul care l-a biruit pe copil, dar nu copilul! 

6. Răbdare 

7. Arătaţi iubire copiilor, dar o iubire corectă! 

8. Pedeapsă constructivă şi prudentă 

9. Fiţi model moral pentru copii! 

10. Câştigaţi încrederea copilului! 

Brian Tracy recomandă lauda şi încurajarea copiilor, ca şi procedee ale educaţiei morale: ,,Lăudaţi şi 

încurajaţi copiii pentru toate lucrurile pozitive pe care le fac, chiar dacă sunt mărunte. Lăudaţi iarăşi şi 

iarăşi, ceea ce aţi dori ca ei să repete. Lăudaţi-i, pentru  a-şi clădi respectul de sine şi încrederea în propria 

persoană”. Lauda poate fi comparată cu un ,,elixir sau tonic pentru sănătatea psihică a copilului”. 

Dimpotrivă, critica distructivă ,,reduce încrederea copiilor în competenţa lor, în valoarea lor ca 

individualităţi”. În opinia sa, a fi părinte reprezintă o artă, o măiestrie, părintele se formează în această artă 

care implică o uriaşă responsabilitate.  

Este important modelul pe care îl reprezintă părintele în ochii copilului. Acesta ar trebui să fie unul 

pozitiv dacă ţinem cont de puterea de imitaţie a celor mici:,,Părinţii care sunt preocupaţi mereu de 
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dezvoltarea potenţialului lor mintal, spiritual, emoţional şi fizic au copii care văd că acest proces este 

normal. Părinţii care nu mai cresc în aceste domenii nu-şi vor putea călăuzi eficient copiii în creşterea lor. 

Ei nu-şi pot duce copiii lor pe un drum pe care ei înşişi n-au mers”. 

În sprijnul familiei, pentru întărirea educaţiei morale, vine şi povestea terapeutică, o abordare diferită 

a poveştii. Este cunoscut impactul emoţional al basmelor din copilărie, copiii fiind fascinaţi de eroii 

acestora, transpuşi practic în tabloul poveştii respective. Maria Paşca prezintă astfel scopul acestui gen de 

poveşti: ,,activarea unor resurse vitale pentru a învinge frica, neliniştea, neputinţa, nesiguranţa şi pentru a 

redescoperi speranţa şi şansa”. 

Despre misiunea nobilă a mamelor în familie scria, în termeni elogioşi, părintele Ioan Boţocan din 

Sibiu: ,,Şcoala şi orice aşezământ sau instituţie de cultură sau de educaţie ajută, completează, dar nu pot s-

o înlocuiască pe mama, fie ea prinţesă sau cerşetoare. De aceea, în căminul lor mamele au datoria să 

realizeze ceea ce învăţământul nu poate obţine prin dragostea lor, ceea ce nu poate oricare autoritate şi 

oricum s-ar manifesta aceasta. Pentru că este imposibil să stimulezi la cineva un simţământ sau să determine 

formarea unei deprinderi morale pe care nu le ai şi de care nu eşti pătruns”.  

Pedagogia maternă este unică, ea nu se învaţă la şcoală, ci se dobândeşte treptat prin muncă, 

perseverenţă, sacrificiu de sine şi multă iubire. Dar mama trebuie să fie, totodată şi vigilentă, pentru a nu 

scăpa copilul din mână. ,,Trebuie învăţat să se ferească de ceea ce este rău şi deprins să facă mereu binele.” 

Copilul este oglinda părintelui, în el se reflectă, de fapt, ceea ce gândeşte şi cum simte adultul, el 

exprimă frământărille, neliniştile şi angoasele părinţilor, deoarece el nu cunoaşte arta disimulării, este 

natural şi spontan, spune făţiş ceea ce gândeşte, nu ştie să mintă, poate, cel mult să fabuleze, să-şi creeze 

scenarii, poveşti, ca forme de evadare în imaginar, în universul jocurilor şi al fanteziei, unde totul este 

permis…  

A învăţa pe cel mic omenia, cinstea, adevărul, bunătatea şi, în general, virtuţile morale, reprezintă 

adevărate probe pedagogice pentru părinţi, care îşi văd opera vieţii continuată prin copii, dar această operă 

necesită şlefuire continuă, părinţii rămân părinţi în veşnicie, aşa cum copiii nu vor înceta niciodată să fie 

copiii părinţilor lor, şi la vârste înaintate.  

Părinţii ar trebui să aibă propriul crez şi să nu renunţe la misiunea lor sacră, mai ales în aceste timpuri, 

când lumea se întoarce cu susul în jos, când persoane de acelaşi sex se căsătoresc şi, mai mult, adoptă copii. 

Copiii nu sunt şi nu trebuie să devină jucăria nimănui, au drepturi, ca orice fiinţă umană, statuate prin 

Constituţie şi prin legislaţia internă sau cea europeană, ei au nevoie de ambii părinţi, de o educaţie solidă şi 

riguroasă, de normalitate, aşa cum strămoşii noştrii au fost crescuţi şi educaţi, după principii pedagogice 

verificate, care au trecut testele vremurilor… 

Familia poate influenţa decisiv dezvoltarea personalităţii copilului în mod armonios, având la 

dispoziţie copilul din primele clipe ale existenţei acestuia. De aceea, este necesară o nouă abordare privind 

educaţia copiilor în şcoală şi în afara ei, o implicare proactivă a părinţilor în actul educaţional, dar şi 

educarea profesională a acestora pentru „meseria de părinte”, de formator de caractere.  

Părinţii transmit copiilor cheia succesului în viaţă în măsura în care ei înşişi ştiu să gestioneze crizele 

existenţiale şi să transmită mai departe valori autentice, care vor clădi personalităţile copiilor. Este o 

responsabilitate uriaşă care apasă pe umerii familiei şi nu numai, copiii aparţin deopotrivă statului, 

societăţii, şcolii, comunităţii locale şi naţiunii, în ei merită să investim timp, energie, informaţii, valori. Ei 

nu sunt încă adulţi, nu se pot conduce independent, nu dispun de resursele adulţilor, tocmai de aceea este 

nevoie de o şcoală pentru părinţi, o psiho-pedagogie eficientă, practică, consiliere de specialitate pentru 

familii la nivelul şcolii, prin psihologul şi consilierul educativ. 

Educaţia morală din familia românească este încă viabilă, prezintă resurse generoase şi a rezistat 

asalturilor modernismului occidental, conturându-se în ultimul deceniu noi direcţii de studiu atât în 

educaţie, prin lărgirea şi îmbogăţirea accepţiunii acesteia la nivel formal şi informal, cât şi prin abordarea 

sa interdisciplinară sau transdisciplinară, prin crearea unor oportunităţi atractive de formare în dezvoltare 

personală pentru părinţi, ca şi manageri şi antrenori de succes în cadrul propriilor familii.  
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LEGĂTURA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 

Prof. înv. primar Muntean Piroska,                                                                                         

Școala Gimnazială nr. 13, Timișoara 

 

 

Orice lucru trebuie făcut cu știintă. Astăzi știința a pătruns in toate sferele vieții umane, fără ea fiind 

imposibil progresul. Ne trebuie știința în modernizarea proceselor de producție, în protecția mediului 

înconjurător, în obținerea unor producții agricole tot mai mari. Ne trebuie știința în gastronomie, in 

confecționarea imbrăcămintei și exemplele pot continua fără a găsi o limită a nevoii de știință.  

În mod premeditat am lăsat la sfârșit un domeniu cu care ar fi trebuit să încep. Acesta este educația. 

Oare in creșterea, dar mai ales in educarea, în formarea omului nu ne trebuie știința? Poate aici, mai mult 

decât in orice altă activitate, este nevoie de știință și artă. Progresul in orice domeniu este favorizat si 

determinat de progresul uman.  

La formarea personalității umane participă intr-o benefică concurență o multitudine de factori: 

familia, scoala, biserica, strada, literatura, filmul, mass-media… 

Câți dintre acești factori desfășoară o muncă științifică? Sau, dacă acționează cu știință, cât de 

științifică este acțiunea lor?  

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 

formarea personalității copilului. 

Familia este prima școală a copilului. Ea reprezintă nucleul social sau celula societății. Familia este 

cea care răspunde de satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului si de protecția acestuia. Ea exercită 

o influență atât de adâncă încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru toată viața în profilul moral-spiritual 

al acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc și trebuințele si dorințele lui.  

Rolul primordial in acțiunea comună a celor doi factori îi revine însă școlii, care se conduce după 

principii și metode științifice în formarea și dezvoltarea copilului.  

Investit cu această nobilă și plină de răspundere sarcină, invățătorul trebuie să cunoască specificul 

fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile 

temperamentale și caracteriale.  

Învățătorul se preocupă de socializarea școlarului prin integrarea lui în mediul școlar, dar îi oferă 

prilejul să cunoască și mediul inconjurător organizând diferite activități extracurriculare,vizite, excursii.În 

acest timp observă cum se comportă copiii nu numai în școală, dar și in afara ei.  

Este necesar însă ca familia să sprijine in permanență activitatea educativă a școlii.  

Părinții trebuie să cunoască tot mai bine atmosfera muncii școlare si să încerce a o prelungi în familie. 

Deseori însă, motivată de programul de lucru încărcat, de dificultăți financiare sau disconfort moral în 

relațiile casnice, atmosfera familială este deteriorată și convulsionată, astfel încât dialogul părinți-copii 

devine stânjenitor și agresant. Tot atât de adevărat este că la aceasta concură și lipsa răbdării determinate 

de necunoașterea vârstelor și a particularităților lor.  

Iată, deci, apare din nou nevoia de a dispune de cunoștințe științifice, de pedagogie și psihologie, 

pentru a putea prelungi in familie climatul școlar.  
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Copilul este puternic  influențat de familie și de educația  școlară,  subordonându-se cerințelor 

acestora. El simte nevoia să fie ocrotit, iubit părintește și ajutat. La vârsta copilăriei nimic nu-i desparte pe 

copii de părinți și pe elevi de învățători. Micile neînțelegeri survenite între copil și adult sunt rezolvate fie 

pe baza exigenței și autorității adultului, fie pe baza respectului și dragostei pe care copilul i-o poartă. 

Ca mică și specifică comunitate ce a dat viață copilului, familia nu are dreptul să neglijeze cea mai 

prețioasă creație a sa, din punctul de vedere al integrării sale in societate.  

Ca instituție publică specializată, abilitată cu pregătire și virtuți educative, scoala nu are voie să 

neglijeze sau să refuze exercitarea unui act competent, profesional pentru a frâna procesul de devianță ce 

conduce la formarea unor oameni inadaptați.  

Pornind de la faptul că vârsta școlară concordă cu perioada cea mai efervescentă de formare a 

copilului, caut să-i antrenez pe părinți in activitatea mea educativă. Din această colaborare are de câștigat 

in primul rând copilul, apoi familia și, desigur, societatea.  

În discuțiile cu părinții pe tema educării copilului, a formării lui, am recomandat părinților să 

folosească strategiile științifice practicate la școală.  

Dintre acestea menționez:  

1. Strategia democratică a educării copilului, care presupune că: 

a) orice comportament al copilului trebuie să fie orientat spre un scop bine motivat; 

b) e necesar ca fiecare comportament să fie înteles și apreciat in contextual său social; 

c) toate comportamentele negative trebuie să fie explicate și raportate la acțiunile efectuate și trăite 

anterior de aceștia; 

d) apartenența la grupurile sociale este o trebuință majoră a individului; 

2. Strategia umanistă, care vizează îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii și care trebuie 

să aibă la bază:  

a) comunicări bazate pe respect și îndemn spre acțiuni pozitive; 

b) lauda și întărirea pozitivă, dar fără exagerări din partea părinților; 

c) în abordarea conflictelor, a momentelor de supărare ce apar in relațiile cu copilul, supărarea 

părinților să nu fie violentă, pentru a nu determina din partea copiilor manifestările de autoapărare bazate 

pe minciună; 

d) comunicarea devine eficientă dacă se renunță la atitudinea de superioritate strivitoare a 

părinților; 

e) copiii pot invăța de la părinți să preia responsabilitatea comportamentului lor și, pe măsură ce 

cresc, înțeleg cerințele motivate și se maturizează; 

f) disciplina și responsabilitățile ce le pretindem copiilor să se petreacă între anumite limite 

raționale, astfel încât să nu depășească posibilitățile copilului; 

g) pedeapsa fizică este ineficientă și dăunătoare pentru copil, comunicarea verbală și motivarea 

necesității îndeplinirii dorinței fiind strategia eficientă. 

În calitate de invățător al clasei i-am sfătuit pe părinți să acționeze cu calm si prudență când copilul 

are o anumită problemă, deoarece părintele îndeplinește rolul de terapeut atunci când este cazul. 

Dacă apar conflicte, părinții sunt cei care trebuie să depună eforturi pentru a stăpâni situația și să o 

direcționeze spre o rezolvare cu calm, cerând să fie respectați dar, in același timp, acordând copilului 

respectul pe care și el il solicită și la care are tot dreptul. 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI  DE  ACASĂ 

- Vârsta primei copilării - 

 

Prof. Muntean Silvia – Ana                                                                                                                                 

Grădinița Nr. 15 Sibiu 

 
 

Cum ajunge un copil adult? Prin combinarea zestrei genetice cu cea a mediului individual. 

(Lefrancois, 1983) Cum ajunge un copil adult responsabil și apt a se adapta mediului social? Prin 

combinarea optimă dintre materialul genetic și mediul individual. Dezvoltarea implică modificarea 

echilibrului între asimilarea realității și acomodarea la condițiile subiective și circumstanțiale concrete ale 

vieții. (Ursula Șchiopu, 1997)  

În zilele noastre se acordă o importanță crescândă studiilor privind creșterea și dezvoltarea copilului. 

S-a conștientizat probabil că acesta reprezintă moștenirea cea mai de preț pentru umanitate.  

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. 

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. 

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 părinți-copil:  

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 
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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. 

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 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).  

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 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)  

În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și să-

și 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 
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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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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 

Prof. înv. primar MUNTEAN VIORICA-SIMONA 

Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 
 

 

Familia este primul mediu în care intră copilul după naștere și în care trăiește alături de părinți și 

ceilalți membri ai familiei: frați, bunici etc. De aceea este important ca acest mediu să corespundă tuturor 

nevoilor fizice și afective ale copilului, deoarece de modul în care aceste nevoi sunt asigurate depinde 

dezvoltarea fizică, psihică și comportamentală a individului. 

Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare si diverse. În primul rând 

familia este responsabilă pentru asigurarea condițiilor decente de trai pentru copil (bunuri materiale, hrană, 

îngrijire responsabilă din partea părinților sau a altor persoane) care să ajute la creșterea și dezvoltarea fizică 

armonioasă a copilului; un copil bine îngrijit va fi un copil sănătos și în același timp sunt create și premisele 

unei dezvoltări psihice adecvate. 

Un alt aspect important al responsabilităților familiei îl constituie crearea unui climat afectiv pozitiv 

în care crește și se dezvoltă copilul, adică raporturile existente între toți membrii familiei, dar și între 

membrii familiei și copil să fie bazate pe înțelegere, respect reciproc și afecțiune. Acest climat afectiv își 

pune categoric amprenta asupra dezvoltării psihice a copilului și influențează personalitatea în devenire a 

micuțului. Un copil care trăiește înconjurat de afecțiune, de armonie și înțelegere între membrii ei, de 

apreciere va dezvolta sentimente de atașament față de părinți, frați sau bunici, va ști să-i respecte pe cei din 

jur și să-i aprecieze, fapt care îi va fi benefic în momentul debutului social în creșă, grădiniță sau chiar în 

mediul dinafara familiei: în parc, la joacă, în cercul de prieteni. 

Alături de latura afectivă familia oferă și primele modele comportamentale. Comportamentele 

copilului se formează prin observarea comportamentelor celorlalți și prin imitație, caracteristică primilor 

ani de viață, așa că părinții sunt cei care trebuie să ofere exemple pozitive de comportament, atât în familie, 

cât și înafara ei, care vor fi preluate necondiționat de către copii, comportamentul lor devenind oglinda 

comportamentului părinților. 

De asemenea, familia este responsabilă și pentru formarea primelor deprinderi, începând cu cele 

legate de satisfacerea nevoilor fizice (de hrană, îmbrăcat, de igienă personală) și continuând cu cele legate 

de utilizarea diferitelor ustensile/instrumente de lucru; cu cât părinții oferă copilului cât mai multe variante 

de a-și dezvolta deprinderile/abilitățile de lucru cu atât copilul va fi mai dispus spre a explora noi experiențe 

și va fi pus în situația de a găsi rezolvare la diverse situații de viață. Foarte importantă este și 

responsabilizarea copilului în familie, începând cu mici sarcini de a-și aduna jucăriile sau hăinuțele, 

continuând cu aranjarea acestora, apoi cu a face ordine în jurul său, aceștia fiind primii pași în formarea 

unui caracter responsabil și disciplinat al copilului.  

Însă cele mai importante deprinderi ce se formează în familie sunt cele de comunicare. Pe lângă 

limbajul uzual, prin comunicare sunt transmise primele cunoștințe necesare dezvoltării copilului. O mare 

importanţă le au şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor și vocabularul acestora, care este 

,,copiat” de copii. Cu cât părinții transmit mai multe cunoștințe, oferă mai multe explicații corecte la 

întrebările copilului, cu atât bagajul de cunoștințe al copilului va fi mai voluminos și mai consistent, 

asigurându-i un start de succes la debutul școlarității. 

Antrenarea copilului în diverse jocuri educative îi stimulează dezvoltarea motrică și psihică, dar și 

abilitățile de comunicare și relaționare cu cei din jur. Copilul va învăța să câștige sau să piardă, să 

colaboreze în echipă pentru un țel comun, deprinderi ce îi vor folosi la intrarea în colectivitate. De folos 

sunt și activitățile pe care părintele le realizează în comun cu copilul: plantează/ îngrijesc o floare, fac o 

plimbare, observă natura, vizionează un film , ascultă o poveste, învață un cântec sau creează lucrări 

plastice. Toate acestea îi apropie, le oferă subiecte comune de discuție, iar copilul asimilează deprinderi și 

cunoștințe diverse. În plus copilul va căpăta încredere în sine, în propriile forțe și va aborda cu curaj 
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provocările ce îl așteaptă în familie și înfara ei, va deveni mai independent și mai capabil în îndeplinirea 

sarcinilor de lucru ce îi vor reveni. 

Deși ultimul an a fost unul foarte greu din cauza pandemiei , un an plin de încercări pentru toate 

familiile, s-a dovedit a fi unul benefic în ceea ce privește consolidarea relației părinte-copil. Părinții au fost 

nevoiți să-și petreacă majoritatatea timpului în preajma copiilor, fapt care a dus la întărirea acestei relații , 

dar și la o mai bună cunoaștere a propriului copil. Comunicând mult, împărtășind păreri, idei, gânduri, 

fiecare dintre aceștia a aflat lucruri noi despre celălalt; a descoperit sentimentele și trăirile celuilalt, pasiuni 

comune, înclinații, lucruri care ajută în orientarea devenirii celor mici. Cunoscându-i mai bine pe copii, 

părinții pot direcționa mai eficient drumul în viață al copiilor, le pot oferi variante/ exemple de activități 

care vor arăta ce i se potrivește mai bine copilului să facă în viitor. 

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. Raporturile dintre părinți si copiii acestora 

sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți 

părinții. Atitidinile, comportamentul părinților, vorbele acestora, influențează atitudinile, comportamentul 

și modul de a fi al copiilor. ,,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.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ                                                                        

ÎN MODELAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 

Învățător, MUNTEANU DORINA                                                                                             

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Brăila 

  
 

Cea dintâi școală a omului a fost și rămâne familia. Influențele ei se exercită pe toate planurile: fizic, 

intelectual, moral, afectiv.Înainte de a beneficia de educația în școală, copilul învață în familie o serie de 

competențe și comportamente pe care școala să le completeze și să le dezvolte în procesul educațional. 

Un copil bine crescut în familie va înțelege împortanța educației în școală, realizării de sine și va 

munci pentru atingerea acestui scop.În familie copilul învață să respecte, limbajul bunului simț, să îi pese 

de cei din jur, să gândească sănătos, să simtă frumos, să acționeze în consecință.E bine să i se vorbească 

despre sinceritate, corectitudine, cinste și să fie ajutat în asimilarea unor judecăți de valoare. 

Pentru ca un copil să deprindă reguli de comportament mai ușor, e bine ca acestea să fie explicate în 

etape, începând cu cele mai simple, cum ar fi: formule de adresare, de mulțumire („vă rog”, „mulțumesc”, 

„poftim!”). Chiar și după intrarea copiilor la grădiniță sau la școală, funcția educativă a familiei nu 

încetează, ci ea continuă să aibă aceeași importanță, realizându-se însă prin interacțiunea cu instituțiile de 

învățământ. 

1.   Se știe că cel mai important lucru într-o relație este încrederea. Copiii sunt imaginea părinților și 

ei vor gira cu aceeași încredere pe care părintele i-o arată.Astfel, el poate privi la părinte și simți dacă: 

-  Poate avea încredere că este iubit orice ar face („Mă vei mai iubi și dacă am greșit?”); 

-  Poate simți că este respectat, nu este mințit, amăgit, constrâns („Mă vei mai iubi și dacă dorințele 

mele sunt diferite de ale tale?”); 

-  Știe că își poate exprima liber sentimentele și trăirile fără ca părintele să le cenzureze („Vei fi acolo 

pentru mine și mă vei asculta și atunci când sunt trist, dezamăgit, supărat, speriat sau furios?”); 

Deși are o vârstă fragedă și nu poate verbaliza aceste frământări, întrebări, el le va sugera prin 

comportamentul pe care îl adoptă față de părinții lui. 

Părinții care au o relație frumoasă cu copilul, sunt de acord că ele se bazează pe încredere reciprocă. 

Copilul va fi mult mai deschis și maleabil în a accepta sfaturile și îndrumarea părinților. E bine ca un părinte 

să-și vadă copilul prin prisma calităților sale, să îi accepte greșelile și momentele de răzvrătire ca fiind o 

nevoie de conectare, nu o manifestare a unui „copil rău”. 

2. O relație plină de afecțiune se realizează zilnic pentru a crea momente în care părintele să poată 

oferi și primi iubire. În special mama poate crea conștient momente de conectare și intimitate cu copilul, 

citind împreună, vorbind despre cum este iubirea lor, despre dor, mângâieri. 

3. După un conflict sau o situație dificilă, nu trebuie pedepsit prin a-i refuza iubirea sau comunicarea, 

ci situația trebuie reparată asigurând copilul că încă este iubit: se discută constructiv și calm despre ceea ce 

se poate face mai bine data viitoare. 

4. Întotdeauna, părintele trebuie să gândească pozitiv despre copil și să îi comunice acest lucru: „Ești 

minunat!”, „Sunt mândră de tine!” , „Mi-a fost dor de tine azi!” , etc. 

5.  Important este ca în momentele tensionate să nu fie învinovățit copilul, să nu se simtă rușinat, să 

nu i se pună etichete negative (rău, obraznic, neascultător). O abordare pozitivă este să se comunice 
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copilului cum se simte părintele atunci când acesta face un lucru greșit („Mă simt tristă când țipi la mine.” 

„ Mă deranjează acest comportament”). 

 6.   Familia are rolul de a petrece timp de calitate cu copilul zilnic pentru a menține starea de bine. 

Căi pentru a menține starea de bine a familiei: 

-   „Alegeți poze împreună și alcătuiți un album de familie (copiii pot printa, decupa, lipi poze într-

un caiet și decora); 

-  „Gătiți împreună cu copiii micul dejun lăsându-i să contribuie după puteri și imaginația lui”; 

-   „Implicați-i în deciziile luate în familie: la ce ar vrea să mînânce la cină, unde ar vrea să meargă în 

vacanță, ce vor să facă cu banii din alocație”; 

-   „Citiți împreună cel puțin 15 minute zilnic lăsând copilul să aleagă o carte”; 

-   „Programați o seară în familie: faceți floricele, priviți un film recomandat și pentru copii, jucați 

jocuri, desenați sau colorați împreună”; 

Deci, familia este factorul prioritar în modelarea personalității copilului. Pentru a realiza cu succes 

acest lucru, în familie trebuie să existe: IUBIRE, ATENȚIE, CALMITATE, BUCURIE, MAGIE. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 - Părinții în școala mea - Marcela Claudia Călineci, Speranța Lavinia Țibu, București: UNICEF, 

Vanemonde, 2013 

 -  FACE - Families and children in education - Zurich University of techer education, 2016 
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DIN DRAGOSTEA DE MAMĂ 

 

Prof. Munteanu Gabriela,                                                                                                        

Școala Gimnazială nr. 1 Hilișeu Horia, jud. Botoșani 

 

 

MAMA... atât de simplu de pronunțat... așa de grea misiune! 

Mama- începutul și sfârșitul... 

Nici Dumnezeu în marea Sa lucrare nu a putut finaliza creația fără femeia- mamă.  

Ce ar fi viața fără femeie? Ar exista viața? Nu! 

Când spun „mama” spun „acasă”. Casa părintească nu ar exista fără mama! Primul chip care îmi 

apare în minte, primul zâmbet, prima îmbrătișare, primul cuvânt, prima dojană se confundă cu mama.  

Am crescut amândouă...mama avea 16 ani când m-a adus pe lume. Abia își desfăcuse codițele și își 

abandonase jocurile. Am învățat să ne jucăm amîndouă, ne-am pieptănat părul și ni l-am împletit în codițe 

asemenea spicelor de grâu. Cântecul de leagăn m-a alinat și a alinat-o deopotrivă. Mamei îi datorez prima 

rugăciune, prima poveste, primul joc ...parcă o văd ingenuncheată în fața icoanei, rostind tainice rugăciuni 

către Maicuța Sfântă. În dialogul ei cu Maica Supremă eram subiectul favorit. Îngenuncheată în fiecare 

seară, mama a făcut legământ cu Creatorul să ne crească frumos, să ne poarte de grijă cu prețul propriei 

sănătăți, să se jertfească pentru noi. 

Când am mai crescut cuvântul de ordine era „cartea”. Ne-a îndemnat să învățăm, să citim, să ne 

îmbogățim spiritual. Alături de noi a stat întotdeauna, citind sau ascultând ceea ce noi citeam în serile lungi 

și reci de iarnă. A desenat cu noi, a impletit firul de ață, reușind să ne îmbrace pe toți patru cu mâinile ei. 

Mamei îi datorez talentul scrisului. M-a „scuturat” bine când „m-am jelit” că nu pot scrie propoziții. 

Nu a cedat lacrimilor mele și m-a obligat să scriu. M-am încăpățânat să-i demonstrez că pot scrie compuneri 

deosebite și fără ajutorul dânsei. Nu a părut impresionată când învățătoarea a chemat-o la școală să ii arate 

ce scriu, dar știu că a fost tare mândră deși nu a vrut deloc să arate...În treburile gospodărești ne-a implicat 

pe toți, dându-ne responsabilități conforme cu vârsta, așa încât atunci când am hotșrăt să îmi iau viața în 

propriile mâini știam să coc, să calc, să spăl, să dau cu var, să cos, să țes, să lucrez pămîntul, să am grijă de 

prunci... și pe deasupra eram o „doamnă” așa cum își dorise tata o viață. 

Când trec pragul părintesc și îi găsesc pe amîndoi părinții la masă, mă gândesc cât de binecuvântată 

de Dumnezeu sunt! Părinții sunt izvorul de la care m-am adăpat mereu, Sunt raza de soare care m-a încălzit 

în zilele prea reci, sunt lumina care m-a călăuzit spre limanul liniștit, sunt cartea vieții în care am căutat 

răspunsuri de fiecare dată când nu am găsit răspunsuri. 

În această lume aflată în schimbare, mama rămâne aceeași! Iar dragostea de mamă a fost, este și va 

fi balsamul sufletelor noastre. 

Din dragostea de mamă poți face-o mănăstire. 

Atâta e de mare, de sfântă și de grea, 

Încât orice durere ar exista pe lume, 

În sfânta mănăstire se poate vindeca! 

Din dragostea de mamă poți ridica altare... 
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Atâta e de grea, de mare și de sfântă, 

Încât orice făptură, oricât ar fi de mică, 

Când ochii îi deschide, numele ei cuvântă! 

Din dragostea de mamă poți face o icoană... 

Atâta e de sfântă, atât de grea, de mare! 

Și chiar în Rai de pleacă pășind spre cele sfinte, 

Icoana maicii dragi ți-e veșnic alinare. 

Din dragostea de mamă poți face chiar pământul, 

Poți face Universul cu stele, soare, nori, 

Căci Însuși Dumnezeu prin mame-a vrut să zică: 

„Primind prin ELE viață, sunteți nemuritori!” 

Din dragostea de mamă înveți al lumii rost, 

Înveți să cânți, să mângâi și să sădești un pom, 

Doar dragostea de mamă te-nvață cele sfinte, 

La vreme de-ndoială, te-nvață să fii OM! 

Fii veșnică măicuță, icoana mea cea sfântă,  

Refugiul meu, pământul din care-am fost zidită! 

Nemuritoare maică, fii înger de lumină! 

Prin tine sunt ce-s azi! Fii veșnic fericită! („Din dragostea de mamă”- Gabriela Munteanu) 
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Matematica zi de zi 

 

Prof. Munteanu George Dragoș,                                                                                               

Școala Gimnazială „Stefan Octavian Iosif”, Tecuci 

 

Matematica este întâlnită zi de zi peste tot în viața noastră. Acesta este un lucru minunat pentru părinți, 

deoarece pot să le vorbească copiilor despre matematică în mod distractiv și natural. Și genul acesta de 

discuții despre matematică este un câștig. 

Studiile arată că abilitățile matematice ale unui copil la intrarea în grădiniță sunt un predictor mai bun 

al succesului academic viitor decât abilitățile de citire, abilitățile sociale sau abilitatea de a se concentra. În 

calitate de părinți, le putem oferi copiilor noștri un bun început, ajutându-i să se simtă confortabil cu 

concepte matematice precum măsurarea și numărarea încă de acasă. 

Iată cinci moduri de a adăuga matematică în activitățile zilnice: 

1. Gătiți ceva împreună 

Nu puteți să nu folosiți matematica atunci când faceți o prăjitură. Dublarea cantităților din rețetă 

necesită înmulțirea, înjumătățirea unei rețete necesită împărțirea, iar măsurarea unui sfert dintr-o caniță sau 

lingurițe vă ajută să lucrați cu fracții ușoare. La un nivel mai de bază, copiilor le place să numere chipsuri 

de ciocolată. (La fel și părinții; vorbim din experiență!) 

Întrebați-l pe copilul dvs.: Câte chipsuri de ciocolată credeți că va fi nevoie pentru a umple o ceașcă? 

Câte pentru 1/2 cană? Numărați împreună și vedeți cât de aproape ați ajuns la răspunsul corect! 

2. Măsurați, numărați și înregistrați 

Cei mai mulți copii adoră cronometrele, iar vizionarea secundelor le oferă oportunități de a practica 

numărarea. Măsurați distanțele și înălțimile. Numărați jetoanele, flotările sau loviturile consecutive ale unei 

mingi de fotbal. 

Întrebați-l pe copilul dvs.: Cât de departe puteți arunca o minge? Bănuiți, apoi aruncați mingea cât 

puteți și măsurați distanța. 

Câte  sărituri poți face într-un minut? Incearcă! 

De câte ori poți sări coarda sau să arunci o minge fără să ratezi? Numărați și vedeți. 

3. Construiți ceva împreună 

Mare sau mic, orice proiect care implică măsurarea include numărarea, adunarea și multiplicarea. Nu 

contează dacă faceți o căsuță  din cutii de pantofi. Lego-urile și alte jucării de construcție sunt instrumente 

minunate pentru încorporarea atât a numerelor, cât și a gândirii spațiale în timpul jocului. 

Întrebați-l pe copilul dvs.: Cât de sus poți construi acel teanc de Lego? 

De câte piese ai nevoie pentru a ajunge la o înălțime cât măsuța de cafea? 

Poți face un pătrat? Un dreptunghi? Alte forme? Vorbește despre formele create copil. 

4. Planificați cina sau o petrecere 

355



Indiferent dacă intenționați o petrecere sau vă pregătiți doar pentru o cină în familie, există o mulțime 

de concepte matematice implicate. Puneți-l pe copilul dvs. să ajute la pusul mesei și să numere farfuriile, 

șervețelele și tacâmurile. Pentru o petrecere, cereti-i copilului să vă ajute la cumpărături. 

Întrebați-l pe copilul dvs.: de câte farfurii, șervețele și furculițe aveți nevoie pentru cină? 

Dacă aveți 10 invitați la o petrecere și farfuriile sunt împachetate câte 8, de câte pachete veți avea 

nevoie? Câțe farfurii vor rămâne? 

5. Nici o zi fără o problemă de logică sau matematică 

Există o mulțime de alte modalități de a-i face pe copii să se gândească la matematică - jocuri, 

autocolante și astronomia, etc. Important este doar să vă încurajați copilul să vadă numerele din jurul nostru 

și să o faceți într-un mod distractiv.  

Pe măsură ce cresc, parinții se desprind de copiii lor odată ajunși la  liceu și gimnaziu 

Deoarece consideră că adolescenții au nevoie și caută independență. Îmsă studiile sugerează că 

părinții încă pot juca un rol semnificativ în învățarea matematicii de către elevii de gimnaziu întrucât 

implicarea părinților sa dovedit a fi legată de succesul la matematică a elevilor de gimnaziu. Adolescenții 

pot dori într-adevăr mai multă autonomie, dar tot trebuie să știe că părinții lor le susțin eforturile 

educaționale. Au nevoie de un refugiu sigur în care să le exploreze independență. Aceasta implică faptul că 

ar trebui să încurajăm părinții într-o implicare moderată. Astfel, vom crește o generație următoare care 

crede că matematica este frumoasă și utilă! 
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Implicarea familiei în dezvoltarea gândirii matematice a copiilor 

 

Prof. Munteanu Mihaela                                                                                                                  

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci 

 

Abilitățile matematice descoperite și dezvoltate de timpuriu reprezintă unul dintre cei mai buni 

predictori ai succesului ulterior al copiilor la școală.  Pentru că educația copiilor începe acasă, familiile sunt 

fundamentale în modelarea interesului copiilor și în formarea de abilități în matematică. Cu toate acestea, 

experiența matematică a părinților, de când au fost elevi, arată diferit de experiența oferită elevilor de astăzi, 

de aceea, mulți părinți se simt depășiți de situație și se simt descurajați lăsând totul în grija școlii.  Din acest 

motiv, familiile au nevoie de îndrumare, inspirație și motivație pentru a le susține dezvoltarea gândirii 

matematice a copiilor încă de mici în mod eficient. Matematica face parte din viața noastră de zi cu zi și, 

ca atare, este condiționată de relații, cultură și 

Valori, dar, matematica poate fi o experiență plăcută părinte-copil, iar resursele digitale disponibile 

poe fi valorificate pentru a promova învățarea matematicii - pentru copii și părinți. 

Făcând o sinteză a literaturii  pedagogice contemporaneputem constata că  există patru teme privind  

modalitățile de angajare eficientă a familiilor în educația matematică: 
 

⚫ O bună comunicare școală-familie 

⚫ Sentimente de respect față de profesori și școală 

⚫ Atitudini pozitive față de obiectul matematică 

⚫ Încredere sporită în forțele proprii și tratarea obiectului matematică în mod pragmatic, demistificat. 

Temele de mai sus vin cu provocări unice, de aceea sunt oferite acțiuni recomandate și sfaturi utile 

pentru fiecare temă pentru a arăta cum profesorii și școlile pot încuraja familiile să se angajeze mai mult în 

matematică. 

Dincolo de școală / clasă”  învățarea este realizată în afara școlii și a clasei, de exemplu acasă sau în 

comunitate. Cele patru teme cheie sunt pașii progresivi pe care profesorii și școlile le-ar putea  face pentru 

a implica familiile în educația matematică. Primul pas ar fi  stabilirea  unei comunicari bidirecționale, 

autentice și intenționate. Puteți  să contactați familiile pentru a începe o conversație despre matematică și  

să întrebați: „Care sunt cele trei lucruri pe care ți-ai dori cu adevărat să le realizeze copiluldumneavoastră 

la  matematică anul acesta?”  Când educatorii construiesc o relație de încredere cu familiile, ambii parteneri  

se simt deschiși să împărtășească atitudini pozitive și negative față de matematică și predarea acesteia. O 

întrebare de luat în considerare atât pentru profesori, cât și pentru familii este: „Ce credințe despre 

matematică le transmiteți celor din jur?” Adesea, atitudinile negative provin din anxietate și experiențe mai 

puțin faste din  școală.  Spargerea unor mituri matematice comune ne pune pe calea către parteneriate mai 

puternice  școală-familie.  

Profesorii și familiile știu de multă vreme cât de util le este copiilor să li se citească în mod regulat, 

și invers, parinții  să asculte copiii citind ca o componentă importantă a dezvoltării elevilor alfabetizați. 

Aceleași practici trebuie extinse la matematică, cu familiile implicate într-o serie de activități matematice 

realizate împreună (jocuri, cumpărături, gătit), precum și sprijinirea activității matematice școlare actuale. 

Mai multe bariere trebuie abordate atunci când se dezvoltă strategii pentru implicarea familiilor în 

educația matematică: 

⚫ Profesorii și familiile se așteaptă ca familiile să le citească elevilor, iar provocarea este de a 

construi această așteptare și pentru matematică 

⚫ Conștientizarea comună a faptului că familiile pot și ajută la matematică 
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⚫ Conștientizarea faptului că atitudinile profesorilor și familiilor față de matematică influențează 

angajamentul și succesul 

⚫ Cunoașterea abordărilor eficiente pentru angajarea familiilor 

⚫ Provocări ale credințelor tradiționale ale unor profesori cu privire la predarea și învățarea 

matematicii 

Conștientizarea familiilor cu privire la practicile și abordările contemporane de predare a matematicii 

pot contribui la eliminarea barierelor dintre familie și școală și pot spori încrederea familiilor pentru a ajuta 

la învățare. Încurajarea atitudinilor pozitive față de matematică atât la școală, cât și acasă contracarează 

punctele de vedere negative ale societății asupra matematicii. Iată câteva idei pentru matematica făcută de 

părinți acasă: 

Estimați, estimați... 

Atunci când faceți cumpărături, estimați cât vor costa toate alimentele. Când conduceți, estimați cât 

va dura până ajungeți la destinație. Când sunteți într-o călătorie cu mașina și puteți vedea bornele 

kilometrice, estimați câți km mai sunt până la destinație folosind o hartă  (și folosiți kilometrajul pentru a 

vă verifica presupunerea). Puteți face acest lucru sub forma unui concurs; oricine este cel mai aproape de 

numărul real primește un premiu! 

Citiți știrile 

Știrile sunt pline de statistici, toate acestea trebuie privite cu un ochi critic. Elevii ar trebui să cunoască 

sursa, anul, dimensiunea eșantionului (dacă este cazul) și metodologia utilizată pentru a găsi aceste 

statistici. Acest lucru nu înseamnă că  ar trebui să efectueze un studiu de cercetare a fiecărui articol de știri, 

dar ar trebui cel puțin să fie conștienți de aceste lucruri vitale. Acest lucru îi ajută, de asemenea, să rămână 

la curent cu actualitățile și să devină cetățeni informați și gânditori critici.„ 

Fii priceput din punct de vedere financiar 

Când faceți cumpărături și există mai multe mărci pentru același produs, uitați-vă la prețul pe kg (de 

obicei cu litere mici în partea de jos a etichetei de preț). Verificați reducerile de la raft, sunt reale? Astfel 

încep să învețe responsabilitatea financiară (probabil unul dintre cele mai importante concepte matematice 

aplicate!) Și sunt forțați să practice în mod regulat estimarea,  procentele (cheltuieli / economii) și aritmetica 

de bază. 

Joaca jocuri 

Șahul și Monopoluly sunt jocuri excelente pentru dezvoltarea gândirii matematice. În șah, există 

multe opțiuni pentru unde să te miști. Jucătorii trebuie să prezică cele mai bune mișcări ale adversarului și 

să calculeze răspunsurile. Pe măsură ce jucătorii evoluează, gândesc mai multe mișcări înainte. (Marii 

maeștri pot gândi mai mult de douăzeci de mișcări în avans!) Șahul ajută la calcul, predicție, strategie și 

gândire analitică. Monopoluly este o simulare distractivă a investițiilor imobiliare și permite, de asemenea, 

o bună practică aritmetică. 

Acestea sunt doar câteva sugestii, dar oportunități matematice apar peste tot, tot timpul. Părinții și 

elevii ar trebui să stea întotdeauna deschiși pentru a observa șanse de a utiliza concepte matematice. Când 

faceți orice calcul, evitați să utilizați calculatoare (cu excepția cazului în care o problemă matematică 

implică o zecimală complexă, rădăcină pătrată sau alt calcul care nu poate fi calculat sau  estimat cu 

exactitate mental). 

Transformarea evenimentelor cotidiene și a sarcinilor casnice în lecții nu numai că îi ajută pe elevi 

cu abilitățile lor de raționament matematic și cu simțul matematicii aplicate, ci îi pregătește pentru 

maturitate. Îndemn factorii de decizie politică și alți reformatori ai educației să dezvolte mai multe strategii 

pentru includerea părinților în aceste eforturi. 
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Rolul relaţiilor „părinţi-copii” în formarea personalităţii copilului 

 

 

Prof. inv. preșcolar Munteanu Steliana 

 

 
În societatea contemporană familia are drept funcţie esenţială asigurarea securităţii membrilor săi şi 

educarea copiilor. În familie, copiii dobândesc limbajul, obiceiurile şi tradiţiile grupului lor. Prin jocul 

imitării şi identificării cu părinţii, ei îşi elaborează personalitatea, îşi formează caracterul şi trec de la egoism 

la altruism.   

Creşterea şi educarea copiilor reprezintă îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale 

familiei, oricare ar fi dificultăţile economice sau de altă natură. Mediul educogen familial, în general, şi 

relaţiile dintre părinţi şi copii, în special, au influenţe deosebite asupra formării personalităţii copilului, a 

comportamentului acestuia, care îşi menţin forţa educativă uneori toată viaţa. De aceea poporul român 

acordă o importanţă deosebită educaţiei „celor şapte ani de-acasă”.  

Funcţia educativă a familiei nu încetează după intrarea copilului în sistemul educaţional, ci continuă 

să aibă aceeaşi importanţă, realizându-se însă, într-o ipostază nouă, de interacţiune a familiei cu instituţiile 

de învăţământ.  

Pentru ca relaţiile dintre părinţi şi copii să ducă la formarea unei personalităţi a copilului în 

conformitate cu cerinţele sociale şi expectanţele părinţilor, consider că este obligatorie respectarea unui 

sistem de solicitări: 

- preocuparea părinţilor pentru ridicarea nivelului propriei pregătiri culturale şi profesionale, pentru 

a putea fi model şi pentru a sprijini copiii în dezvoltarea personalităţii lor; 

- realizarea unui colectiv familial bine închegat, unit, care să prezinte forţă socioeducativă 

corespunzătoare; 

- cunoaşterea de către părinţi şi alţi membri adulţi ai familiei (bunici etc.) a îndatoririlor ce le revin 

pentru educarea copiilor, astfel încât să se acţioneze cu eficienţă pentru modelarea personalităţii acestora; 

- contribuţia părinţilor, în funcţie de posibilităţile lor de pregătire, la realizarea tuturor dimensiunilor 

educaţiei; 

- antrenarea copiilor, conform posibilităţilor, la viaţa şi munca variată a familiei, pentru a se evita 

situaţiile în care li se oferă totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; 

- sprijinirea copiilor în procesul activităţii şcolare, cu evitarea situaţiilor în care părinţii le efectuează 

temele/lucrările şcolare; 

-  recompensele acordate copiilor să reprezinte o urmare firească a rezultatelor obţinute în activitatea 

şcolară şi se recomandă evitarea situaţiilor în care rezultatele la învăţătură sunt condiţionate de acordarea 

unor recompense; 

- acordarea de mijloace materiale/financiare copiilor în limita necesităţilor fireşti, fără ca părinţii să 

se sacrifice pe ei; exagerările de acest fel pot avea urmări negative, copiii având tendinţa de a folosi 

necorespunzător surplusurile; 

- relaţiile părinţi-copii să fie caracterizate de o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici 

dragoste exagerată, nici exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani cu 

copiii lor; 

- dragostea părintească trebuie să fie egală pentru toţi copiii; 

- copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute, care sunt bine intenţionate 

şi le vor binele; trebuie evitate cunoştinţele întâmplătoare, deoarece copiii, fără voia lor, pot intra în medii 

imorale, infracţionale care pot aduce prejudicii lor şi familiei. 

În cadrul relaţiilor părinţi-copii, unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le transmită 

adulţii este acela de a-i face pe copii să se ştie iubiţi. Apoi, copiilor trebuie să li se ofere încredere în sine, 

să li se dezvolte anumite abilităţi care îi vor ajuta să se simtă mai independenţi.  Copiii au nevoie să fie 

ascultaţi de părinţi, în ciuda lipsei de timp a adulţilor. Ei au nevoie de atenţie, afecţiune, aprobare, ghidare 

şi disciplină.  
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În literatura de specialitate, pentru ca relaţiile părinţi-copii să se desfăşoare normal, „fiecare părinte 

trebuie să ofere copilului său, în fiecare zi, cei patru A: atenţie, acceptare, aprobare şi afecţiune.”1. Atenţia 

presupune aprecierea elementelor comportamentale pozitive, dar şi a erorilor inevitabile la copiii de vârstă 

şcolară mică. Trebuie acordată o atenţie sporită atitudinilor pozitive ale copiilor, fiecărui moment în care 

aceştia fac ceea ce aşteaptă părinţii de la ei.  

Acceptarea înseamnă că părinţii sunt cei care vor avea în vedere ca dezaprobarea greşelilor să vizeze 

comportamentul şi nu copilul, deoarece acesta nu judecă rău intenţionat, ci învaţă întotdeauna şi de aceea 

fac şi greşeli.  

Aprobarea trebuie oferită zilnic, deoarece copiii au nevoie să audă complimente referitoare la 

unicitatea lor. Nu este suficient ca părinţii să le mărturisească dragostea necondiţionată, ci ei trebuie să 

realizeze cât de importanţi sunt în viaţa adulţilor. Deşi cuvintele sunt nemaipomenite, îmbrăţişările sunt 

mai bune pentru copii, mai ales la vârsta preşcolară, prin atingerea fizică, prin acele dovezi scurte, rapide 

de afecţiune. Cu cât copiii devin mai independenţi, cu atât îşi vor petrece mai mult timp departe de părinţi. 

De aceea, trebuie avut în vedere că în educarea copiilor există anumite momente prielnice pentru aceasta, 

momente care nu pot fi ratate. Pentru părinţii care îşi petrec mai mult timp oferind cei „patru A”, 

recompensele sunt enorme în comparaţie cu părinţii care dau ordine copiilor lor. 

  

 
1 Băran-Pescaru Adina, „Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”, 2004, pag. 148. 
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Educația în familie a copiilor cu dizabilități 

 

 

Profesor de psihopedagogie specială Murariu-Diaconescu Alexandra 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași 

 
 

Educația este un proces ce se desfășoară pe durata întregii vieți cu scopul de a forma individul și de 

a-l pregăti pentru viața în societate. Acest proces complex se desfășoară în parteneriat cu mai mulți factori, 

precum: familie, școală, biserică, instituțiile culturale, mass media etc. Educația în familie este unul dintre 

cei mai importanți factori. De aceasta depinde dezvoltarea echilibrată a copilului. 

Consider că educația în familie trebuie pornită de la diada tinerilor căsătoriți. Ei trebuie pregătiți 

pentru viața de părinte de dinainte de a veni copilul pe lume. Astfel, se evită transmiterea noii generații a 

unor pattern-uri toxice, dacă acestea ajung să fie conștientizate la timp, mai cu seamă că relația mamă-copil 

are o importanță deosebită. Familia reprezintă un exemplu pentru fiecare copil, deoarece constituie primul 

mediu de socializare. Are o influență majoră asupra copiilor, cu rol în dezvoltarea intelectuală, fizică, 

morală și estetică. În sânul familiei se formează primele impresii despre lume, despre ce este bine și ce este 

rău, despre ce este frumos și ce este urât, despre ce este acceptat și ce este respins.  

Vestea venirii pe lume a unui copil aduce multă bucurie și responsabilitate. Deja mulți părinți îi 

proiectează copilului anumite trăsături de caracter încă din viața intrauterină. Alții aleg meseria pe care o 

vor avea copii lor înainte de a se naște; își fac diverse planuri și visează la lucruri mărețe care să îi facă cei 

mai mândri părinți.  Dar ce se întâmplă când în locul copilului visat ca fiind „perfect” apare unul cu 

dizabilități? Din păcate, de cele mai multe ori, acel copil ajunge să fie respins de proprii părinți și abandonat, 

ajungând la orfelinat și în foarte rare cazuri, adoptat. Aceștia ajung să dezvolte traume complexe, cu efecte 

permanente în dezvoltarea psihică și emoțională. Este imperios necesară consilierea părinților care au un 

copil cu dizabilități. Aceștia trebuie să benefieiceze de sprijin emoțional și informațional pentru a putea fi 

alături de copilul lor. Educația în familie trebuie să pornească de la părinți. Dacă părinții sunt corect 

informați și sprijiniți emoțional, aceștia vor deveni călăuză pentru proprii copii, vor ști când și cum să 

acționeze spre binele familiei. 

În literatura de specialitate întâlnim mai multe categorii de părinți (Albu și Albu, 2000): părinți 

echilibrați, părinți indiferenți, părinți exigenți, părinți autoritari/rigizi, părinți inconsecvenți. Aceștia oferă 

educație copilului cu dizabilități cu efecte diferite în funcție de categoria din care fac parte. 

Părinții echilibrați sunt realiști și acceptă repede că au în familie un copil cu dizabilități. Aceștia își 

organizează viața astfel încât să îi ofere copilului toate șansele de care are nevoie pentru a se adapta la 

mediu. Sunt părinți calmi, cooperanți, stabili emoțional, iubitori și deschiși față de cei din jurul lor. Astfel, 

îi oferă copilului cu dizabilități locul cuvenit în familie, îl tratează ca pe un egal și îi oferă oportunități de a 

experimenta diverse situații de viață autonomă. Copiii născuți în familii cu astfel de părinți, în urma 

educației primite au șanse mari de a se integra în societate. 

Părinții indiferenți sunt cei care nu acceptă că au un copil cu dizabilități și nu maniferstă nici un fel 

de afecțiune pentru acesta, ajungând și la respingere. Sunt reci, ostili, conflictuali, agresivi, optând până și 

pentru pedepsirea corporală a copilului sau ignorarea totală a acestora. Astfel, copilul cu deficiență cade 

victimă, ajungând să aibă traume emoționale ireversibile, să se simtă mereu abandonat, neacceptat și să 

răspundă la rândul său cu violență și abandon. 

Părinții exagerați sunt cei care păstrează copilul dar trăiesc toată viața cu sentimentul de vină că nu i-

au putut oferi copilului o viață „normală”. Aceștia devin hiperprotectivi, ajung să își sufoce copiii cu prea 

multă dragoste și grijă pentru ei, fac totul în locul copilului, neoferindu-i șansa de a învăța și singur. Copilul 

nu mai are control asupra propriei vieți, nu este autonom, ajungând dependent și fără respect de sine. 

Această situație nu este una favorabilă, deoarece copilul va depinde total de părinte, ajungând în final să nu 

aibă formate abilități minime necesare de adaptare la viața de zi cu zi, iar părinții vor simți mereu presiunea 

educării unui astfel de copil, devenind depășiți de situație, copleșiți și suprasolicitați, și confruntându-se 

adesea cu multe conflicte interne. 
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Părinții autoritari sunt acei părinți hiperprotectivi și dictatoriali, care din prea multă dragoste și voință 

își controlează la extrem copiii cu dizabilități. Aceștia sunt educați să respecte reguli stricte impuse, nu au 

inițiativă, părerea lor nu contează și se simt depersonalizați. Chiar dacă de cele mai multe ori, intenția din 

spate este una bună, din prea multă grijă a părinților pentru o îndrumare corespunzătoare, efectele pot fi 

devastatoare atât pe latura emoțională cât și a integrării sociale a copilului cu dizabilități. 

Părinții inconsecvenți sunt instabili, nesiguri și incapabili să ia atitudine în fața propriilor copii. De 

cele mai multe ori, aceștia apelează la diferite rude sau terțe persoane pentru a se ocupa de educația 

copilului. Experiențele educative fiind atât de diferite, mediul în care trăiește copilul devine inconstant, 

lipsit de confort și sigurață. În urma educației primite într-o astfel de familie, copiii sunt ușor influențabili 

și incapabili de a lua propriile decizii. 

În concluzie, stilul parental influențează educația în familie a copilului cu deficiență. În funcție de 

familia din care face parte, copilul are șansa de a se dezvolta armonios, echilibrat, ajungând la adaptare 

socială  sau neșansa de a fi lipsit de inițiative, autonomie și respect de sine. 

Copiii cu dizabilități sunt cei care au cea mai mare nevoie de suportul părinților. În funcție de 

societatea în care trăiesc, aceștia sunt percepuți diferit, de multe ori nefavorabil. Rolul familiei este să 

faciliteze integrarea copilului în societate. De calitatea educației timpurii oferite, depinde dezvoltarea 

copilului ca individ social. Părintele devine partener în relația cu diverși specialiști din echipa de intervenție 

psihoterapeutică timpurie. Pentru a vorbi de o educație eficientă, mama sau tata devine umbra copilului și 

sprijin în toate acțiunile pe care acesta le face. Dacă pentru noi, mersul este o deprindere motrică firească, 

pentru unii copii cu dizabilități poate fi un obiectiv greu de atins prin ani mulți de muncă, sau doar un vis 

ce nu se va realiza niciodată. Percepția copilului asupra acestui fapt va depinde în mare parte de educația 

pe care o primește în familie. Astfel, familia este cea care îl ajută pe copil să își accepte limitele și să lupte 

pentru a fi acceptați.  

Prin urmare, rolul părinților în creșterea și educarea unui copil cu dizabilități este unul de o importanță 

vitală. Modul în care aceștia se raportează la propriul copil cu deficiență influențează dezvoltarea psihică, 

intelectuală, emoțională și socială a copilului pe tot parcursul vieții, cu efecte ireversibile. Atitudinile 

copilului cu deficiență față de sine și față de ceilalți depinde de educația pe care o primește în familie. De 

aceea, este foarte importantă consilierea și sprijinirea tuturor familiilor în care se află un membru special, 

cu diferite dizabilități.  

Cu toții avem dreptul la o viață fericită în care să ne simțim iubiți și acceptați de ceilalți, indiferent 

de familia din care provenim! Scopul educaţiei în familie este de a-l pregăti copil să înfrunte orice situație 

necunoscută și să se adapteze la mediul din care face parte.  
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Cei 7 ani de acasă 

 

Prof. Muraru Andreea Iulia                                                                                               

Grădinița nr. 170, sector 6, București 
 

 

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 și spiritual al acestuia. 

Vorbim despre cei 7 ani de acasă atunci când ne gândim la educaţia pe care o primește copilul 

în familie, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia până va ajunge la şcoală. Spunem 

că un copil are cei 7 ani de acasă atunci când este bine crescut, când ştie să salute, să spună te rog, 

poftim, iartă-mă, mulţumesc, care are regulile de buna purtare însușite. 

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, deoarece acesta înţelege lumea în 

mod diferit în funcție de vârsta avută.. 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 ce vrea. Este absolut necesar să stabilim limite,  copilul trebuie să 

înveţe să aştepte, să amâne dorinţelor. 

Însă, pe la vârsta de 3 -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 (îmi dă atenţie/ nu îmi dă atenție"), îi plac recompensele, dar înțelege și  

pedepsele. 

Pe măsură ce crește, va învăţa semnificaţia bunelor maniere, va cunoaşte cum să mănânce corect, 

ce să facă atunci când merge în vizită, cum să se comporte în vizită, la grădiniţă, etc. Nu trebuie totuşi 

să ne așteptăm la lucruri prea complicate, totul se va învăţa treptat şi cu multă răbdare. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. Acum ar trebui să fie capabil de o conversaţie 

cu adultul, să îşi spună punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să vorbească la 

telefon. Totodată, această perioadă copilul trebuie încurajat să se exprime, să nu fie făcut de rușine în 

public cu observații sau replici de genul: “taci, ca nu știi tu“. 

Copilul care se simte în siguranţă, încrezător, 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. Este indicat ca micuţul să facă totul în mod conştient, într-o atmosferă 
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bazată pe lucruri pozitive, pe încredere şi iubire, în aşa fel încât copilul să nu aibă sentimentul de 

obligativitate. 

Deci, educația în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori și anume :  specificul de dezvoltare a 

copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului, dar și  relaţia afectivă 

dintre copii şi părinţi. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului limitele , ce are voie să facă şi ce nu, 

să stabilească reguli realiste, clare şi să îi spună înainte consecințele nerespectări i acestora.  Foarte 

importantă este și concordanța, consecvența dintre părinți, bunici, cu toții ar trebui să colaboreze  

pentru a nu se abate de la cerințele , sarcinile, obiceiurile create copilului, să fie în primul rând model 

pentru el și să îi lădăm ori de câte ori se dovedeşte că e bine crescut. 

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.  

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 principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie, 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 social. 

Ca și o concluzie, ”cei 7 ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze anumite reguli, 

deprinderi, abilități, astfel încât integrarea în mediul școlar să fie facilitate, asigurând performanțe 

viitoare scolarului mic și viitorului adult.. 
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Şcoala si familia - Factori importanţi în educaţia elevului 

 

 

Prof. Murat Nejla,                                                                                                                          

Liceul de Marină - Constanţa 

 

 

Educaţia este foarte importantă in formarea personalităţii, constituind o adevărată carte de vizită. 

Referitor la educaţie, Platon afirma că educaţia înseamnă „arta de a forma bunele deprinderi sau de a 

dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. 

Familia joacă un rol esenţial în formarea individului, fiind responsabilă de cei „ şapte ani de acasă”, 

aceasta axându-se pe un set de reguli comportamentale sau interdicţii ,conturând profilul moral al viitorului 

cetăţean. 

Educaţia este cea care luminează minţi,formează deprinderi si orientează individul spre viitor. 

Ştiinţa prin intermediul educatorilor şi profesorilor îi prezintă elevului o alta faţă a universului. 

Orice persoană trebuie sa devină conştientă de ceea ce a primit din punct de vedere psihologic de la 

familia sa, deoarece numai astfel se poate cunoaşte pe sine şi işi poate ameliora unele defecte. 

Şcolii ii revine sarcina de a completa educaţia primită in familie cu informaţii din variate domenii, 

contribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor si a vocabularului, dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor, precum 

şi la închegarea relaţiilor sociale. 

Încă din primii ani de şcoală, copilul învaţă să scrie,să citească, să socotească, dezvoltându-şi 

imaginaţia, spiritul critic şi matematic. 

Colectivul de elevi are la rândul lui un rol important în formarea personalităţii ,dezvoltând spiritul de 

echipă şi sociabilitatea. 

În calitate de profesori, ne revine o responsabilitate uriaşă de a forma oameni cu un caracter nobil, 

care să se distingă prin cultură şi comportament. 

Adeseori, elevii comunică mult mai uşor cu dirigintele, profesorul sau psihologul şcolar, 

considerându-şi în mod eronat părinţii depăşiţi, cu o mentalitate învechită. 

De fapt, familia ar trebui să fie receptivă la toate problemele copilului, indiferent de natura 

acestora,comunicarea fiind necesară şi importantă. 

Şcoala şi familia ar trebui să se afle într-un parteneriat echitabil, astfel încât educaţia copilului să 

reflecte munca susţinută, cu seriozitate de către ambii parteneri. 
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Importanţa educaţiei în familie, dezvoltarea conştiinţei 

 

Murea Costel Silviu,                                                                                                                 

Şcoala Gimnazială Nr. 135, Bucureşti 

 

 

Vremurile în care trăim sunt marcate de o evoluţie galopantă a tehnologiei dar şi de o îndepărtare a 

omului de Dumnezeu şi de valorile morale. Societatea postmodernistă vine cu multe false valori care prind 

repede la tinerii care nu au avut parte de o educaţie solidă în familie.  

La vârste fragede copiii au o capacitate foarte mare de absorbţie cognitivă şi nu numai şi de aceea 

este foarte important ca familia să se preocupe îndeaproape de zidirea temeinică a valorilor morale în 

sufletele micuţilor. Este practic o luptă aprigă, contra cronometru pentru a reuşi  formarea copiilor în 

direcţia moralei creştine înainte de a descoperi  „valorile societîţii contemporane”, bazate pe pe principiui 

banul şi poziţia socială pe primul loc.  

Falsele valori se văd pretutindeni: pe stradă, la televizor, şi mai ales în mediul online. Din enorma 

cantitate de informaţie este foarte greu, aproape imposibil să discerni ce este bun şi ce este rău daca nu ai o 

scară de valori corectă la care să te raportezi. De aceea micuţii trebuie să deprindă de timpuriu metodele de 

discernere a binelui de rău, a valorii de nonvaloare, a virtuţii de păcat. Ei trebuie să cunoască scopul omului 

pe pământ, de unde vine şi unde se duce, ce are de facut în această viaţă şi cum poate duce la îndeplinire 

misiunea lui în această lume. 

Scopul omului pe pământ este acela de a ajunge la asemanarea cu Dumnezeu, asemănare pe care a 

pierdut-o în timp, datorită multelor păcate făcute de-a lungul miilor de ani. Odata ce scopul este stabilit 

precis rămâne de văzut cum se poate atinge el, ce lucruri ne ajută şi ce lucruri ne împiedică. Vom vedea că 

acele lucruri care ne conduc la redobândirea asemănării cu Dumnezeu sunt de fapt virtuţile împreună cu 

faptele bune, în timp ce lucrurile care ne îndepărtează de scopul nostru sunt de fapt păcatele. În literatura 

ortodoxă nu există un număr stabilit de păcate sau de virtuţi.  

Cele mai periculoase păcate sunt: mândria, lăcomia de mâncare, desfrânarea, iubirea banilor şi a 

lucrurilor materiale, lenea, necredinţa şi deznădejdea. Aceste păcate, sapă în fiinţa umană, îndreptând-o 

către moarte. Mai sunt şi alte păcate cum ar fi: pierderea timpului, vorbitul fără folos, iubirea de a conduce 

pe alţii, înceţoşarea minţii (alcool, droguri, etc), plăcerile trupeşti de tot felul. 

Opusul păcatelor sunt virtuţile. Astfel putem enumera: iubirea de Dumnezeu şi de oameni, smerenia, 

bunul simţ, ascultarea, milostenia, tăcerea, hărnicia, etc 

Tot din educaţia familială se dezvoltă şi conştiinţa copilului, şi anume acea parte a sufletului care ne 

împinge să facem binele şi ne opreşte de la a face răul. Şi cum cele trei laturi ale sufletului sunt gândirea, 

sentimentul şi voinţa putem observa cum conştiinţa are câte ceva din fiecare. Pe de o parte conştiinţa este 

gândire fiind necesară cunoaşterea la nivel mental a binelui şi a răului, pe de altă parte este sentiment 

întrucât facerea binelui ne dă un sentiment plăcut iar facerea răului ne generează mustrări de conştiinţă şi 

nu în ultimul rănd conşiinţa este voinţă, conştiinţa fiind aceea care ne dă imboldul de a pune lucrurile în 

practică. Altfel spus copişul trebuie să deprindă de mic să acţioneze după conştiinţă şi nu dupa frică ori 

dorinţă de recompensă (de obicei bani).  

Doar aşa omul se poate desprinde ca fiinţă spirituală superioară şi poate depăşi toate obstacolele şi 

ispitele acestei vieţi. Altfel omul nu se va deosebi cu nimic de animalele de la circ dresate pe principiul 

fricii şi recompensei, mai exact cu ajutorul biciului şi a cubuleţelor de zahăr.  
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Omul trebuie să acţioneze după conştiinţă în toată viaţa lui iar educaţia să ţintească dirijarea copilului 

către rezultat cu ajutorul conştiinţei şi nu cu ajutorul diferitelor motivaţii extrinseci.  

Dacă oamenii ar ajunge să acţioneze astfel, răul din lume s-ar diminua, progresul ar fi maxim în toate 

activităţile sociale, iar starea de fericire ar fi la un nivel foarte ridicat, nemaiexistând nici frica şi nici 

dezamăgirea pierderii recompensei. Altfel spus, dragi păarinţi, bunici, învaţători şi profesori fiţi cu bagare 

de seamă la modul în care sădiţi în inimile copiilor conştiinţa, pentru aceasta este sămânţa din care va rodi 

fericirea generaţiilor care ne urmează, lumea având posibilitatea de a deveni una mai bună.  
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Profesorul creativ și elevul creativ 

 

 

Prof. Murea Lenuța,                                                                                                                                        

Școala Gimnazială  ,,Dr. Alexandru Șafran”, Bacău 

 
 

 

Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească primele unelte, să 

stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi tehnică, să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul 

cosmic.  

Imaginaţia implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic uman cum ar fi: dorinţele, 

aspiraţiile, profunzimea înţelegerii, trăirile profunde ale evenimentelor, experienţa proprie de viaţă, 

dinamica temperamentală, într-un cuvânt, întreaga personalitate. Acest potenţial latent, dacă este exersat şi 

educat de către cadre didactice profesioniste, îndrăgostite de meserie, poate fi valorificat la maximum ca 

vector al acţiunii eficiente şi novatoare în orice domeniu. 

Este necesar ca profesorul să-i pună pe elevi în situația de a învăța să dobândească cunoșțințe în mod 

independent, să caute soluții noi, originale, să aplice creator cunoștințele. 

Profesorul creativ oferă învățarea într-o atmosferă neautoritară, încurajează procesul gândirii creative. 

El știe cum să folosească întrebările. Conduita creatoare este provocată de întrebarea operațională potrivită 

pentru că ea duce la explorare și dezvoltă curiozitatea. Un cadru didactic creativ încurajează elevii să  

exprime teorii ce par ridicole, să combine materialele și noțiunile în modele noi, originale. 

Cadrul didactic trebuie să fie un mediator între elev și lumea înconjuratoare, faptul acesta 

presupunând: 

➢ Structurarea și restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experiență utilă celor care învață; 

➢ Indicarea experiențelor pe care le pot avea; folosirea posibilității de a experimenta; 

➢ Participarea alături de individ în scopul ameliorării liniilor orientative pentru selectarea unui prilej 

favorabil experienței; 

➢ Ajutor în folosirea timpului, spațiului, echipamentului; 

➢ Ajutor pentru a extrage din experiența:informații, deprinderi, valori; 

➢ Ajutor pentru interpretarea și evaluarea experiențelor. 

Exerciţiul reprezintă una dintre metodele clasice cel mai frecvent utilizate pentru dezvoltarea 

creativităţii gândirii. Exemple de de exerciţii folosite la clasă: 

• Exerciţii prin care li se cere elevilor, ca plecând de la un text dat, să-şi imagineze fapte şi întâmplări 

diferite. De pildă: 

- Şi clopoţelul este vesel când elevii se întorc din vacanţă. Imaginează-ţi că el le povesteşte copiilor 

despre ce s-a întâmplat la şcoală în timpul vacanţei.Ce crezi că le spune? („Din nou la scoală“) 

- Imaginează-ţi că eşti autorul unei cărţi de poveşti. Despre ce ţi-ar plăcea să scrii în poveştile tale?  

În activitatea școlară se face transferul setului de valori propice creativității de la profesor la 

elev.Colaborarea are tendința de a stimula efortul fiecăruia. 

“Dintre modalitățile de manifestare a elevului creativ în activitatea școlara, sunt de remarcat: 

➢ Nu e sociabil în raport cu egalii săi, uneori e sfidător față de profesori; 

➢ Nu e prea conștiincios; învață în salturi; 

➢ Este imprudent; se avântă în răspunsuri înainte de formularea lor în minte; 

➢ E curios, activ; are un nivel superior de aspirații; 
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➢ Are încredere în forțele proprii; 

➢ Își asumă riscurile legate de îndeplinirea unor proiecte dificile și curajoase; 

➢ Este perseverent în cautarea de soluții și realizarea proiectului propus; 

➢ Are simțul valorii și atitudine valorizatoare 

➢ Este receptiv la tot ce este nou; 

➢ Cultivă consecvent originalitatea, pentru care are un respect deosebit. 

Copilul care are posibilitatea să fie spontan și independent, va putea, în viitor, să fie creativ. De aceea 

învatamantul trebuie să capete un caracter participativ, de aceea învățătorul trebuie să dirijeze, ca un 

adevarat dispecer- dialogul euristic sau exploatarea ipotezelor.” 

Identificarea elevilor creativi 

Ana Stoica, in lucrarea “Creativitatea elevilor”, propune o listă ce poate fi utilizată în identificarea 

elevilor creativi: 

➢ curios, investigator cu întrebări profunde; 

➢ original, în gândire și acțiune, oferă soluții neobisnuite; 

➢ independent în gândire și conduită, individualizată, plin de sine; 

➢ imaginativ, fantezist, povestitor de istorii; 

➢ nonconformist; 

➢ vede corelațiile; 

➢ plin de idei, cu fluență verbală și conversațională; 

➢ experimentator care încearcă idei noi, produse noi; 

➢ flexibil în idei și gândire; 

➢ persistent, perseverent; 

➢ construiește, reconstruiește; 

➢ preferă complexitatea, se ocupă de mai multe idei în același timp; 

➢ preocupat. 

Pentru depistarea elevilor creativi din clasă, am aplicat chestionare elevilor, părinților și 

profesorilor.Ele și-au dovedit utilitatea. Este necesar să cunoaștem elevii creativi și domeniul în care pot 

excela în lucrarea “Invenție,descoperire, creativitate”, A.D. Moore consemnează: ”Ne deosebim prin 

capacitatile și talentele individuale, mai puternice sau mai slabe. Stradania de a cultiva talente acolo unde 

ele nu există le-a stricat multora viață. O primă conditie pentru a fi ferciți în viață constă în a descoperi 

domeniul pentru care suntem mai bine înzestrați și a folosi talentul astfel identificat pentru scopuri 

creative”. 
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Educația astăzi 

 

Prof. Mureșan Dana,                                                                                                                  

Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”, 

Loc. Cluj - Napoca, Jud. Cluj 

 

 
Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decat cei care le dau viață; de aceea pe lângă 

viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educandu-i. (Aristotel) 

Nu există alt drum pentru viitor decât educația și iar educația. (F. Mayor)                               

Conform cu cea mai largă definiție, învățrea este „procesul dobândirii experienței individuale de 

comportare”, deci datorită învățării nu se acumulează doar informații, ci se formează gândirea, sentimentele 

de voință – întreaga personalitate.2 Educația este unul dintre aceste fenomene: proces și acțiune, apărut în 

și o dată cu societatea umană, care a suferit pe parcursul dezvoltării sale modificări esențiale. De la acțiunea 

empirică de pregătire a generației tinere pentru viața socială, până la o acțiune fundamentată științific, 

racordată la progresele generale ale științelor și tehnicilor, educația a parcurs un drum lung devenind o 

adevărată știință cu statut propriu.  

Progresele realizate în această direcție au făcut din educație o componentă fundamentală a vieții 

sociale, o necesitate obiectivă a oricărei comunități umane, un factor de socializare și de progres continuu, 

comunitar. Ea a polarizat atenția tuturor agenților sociali în sensul cointeresării lor în sprijinirea și 

dezvoltarea ei. Astfel, educația este privită azi ca fenomen la nivel planetar, ea fiind considerată ca una din 

activitățile care pot favoriza, prin funcțiile și specificul său, comunicarea, apropierea și conlucrarea dintre 

națiuni, zone și culturi. În același timp ea îmbrățișează toate aspectele dezvoltării individualității, privește 

persoana în ansamblu, în relație cu mediul și cu membrii comunității căreia îi aparține sub aspectul 

dezvoltării fizice, morale, spiritual, axiologice, etc. 3                                        

Educația reprezintă principalul factor, patul germinativ al integrării europene și transoceanice cu 

aportul definitoriu al specificului național.  

Progresele înregistrate pe plan mondial în domeniul cercetării pedagogice, înțeleasă ca un „efort de a 

măsura faptele pedagogice, de a le studia condițiile și a le determina legile” ( Buyse, 1969) au și ar trebui 

să aibă, în continuare, potențilitatea de a fi mai rapid și mai sistematic extrapolate și oferite practicii 

pedagogice regionale.4 

Astăzi, se cere și este nevoie  de o educație permanentă. Educația permanentă este strâns legată de 

educația fundamentală, adică, după cum se arată într-un important document („Repondre aux besoins 

fondamentaux : une vision pour les annees 90”, Conference mondiale sur leducation pour tous, 1990,p. IX), 

de aceea educația „al cărei obiect este de a răspunde nevoilor educative fundamentale; este vorva de 

instruirea la nivel de bază putând servi de sprijin  pentru învățarea mai intensă; educația fundamentală 

cuprinde educația micii copilării și educația primară (sau elementară ) ale copiilor, percum alfabetizarea 

adolescenților și a adulților și achiziționarea de către aceștia a cunoștințeleor generale și a competențelor 

necesare pe parcursul vieții ”.5   

Reforma învățământului actual din România ar trebui să vizeze și respectarea principiilor educației 

permanente, care pun accentual pe calitățile autonomiei și schimbării. Trebuie avute în vedere „anvergura 

 
2 Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice,  Editura Polirom, 1998, p.49. 
3 Dumitru Salade  Dimensiuni ale educației, Editura didactică și pedagogic, R.A., București, 1998, p.13-14. 
4Ibidem, p.15. 
5Constantin Cucoş, Pedagogie, Ediţia aII-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, 2006, p.162. 
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și dificultățile trecerii de la un învățământ centrat pe cunoștințe la un învățământ care articulează 

cunoștunțele, competențele și atitudinile, punându-le în serviciul autoformării și al acțiunilor sociale și 

morale. Cum această transformare complexă se impune și în țara noastră, ea va trebui să constituie una 

dintre axele unei reforme profunde, globale și de durată, care să vizeze atât relevanța curriculumului, cât și 

mentalitățile și stilurile didactice; și, în continuare, atât evaluarea școlară continuă, cât și toate tipurile de 

examene și concursuri de admitere” ( Văideanu, 1996, p.70).6   

Dacă pâna acum 100 de ani, un bun sistem școlar se mulțumea să aibă manuale și rechizite suficiente, 

azi acest lucru nu mai este suficient; dimpotrivă, este necesar să proiectăm și să folosim sisteme, 

mecanisme, care să modeleze fenomenele ce se produc în natură, în societate și în gândire.  

Folosirea diferitelor instrumente, aparate, mașini și mijloace electronice în școală este astăzi absolut 

obligatorie, deoarece îl pregătesc pe om pentru o viață care, volens nolens, se va desfășura în compania 

mașinilor și a computerelor. 7                                                       

„A educa înseamnă a înălța. A înălța copilul până la starea de om”, precizând că „Educația nu creează 

omul, ea îl ajută să se creeze” (M. Debesse).  
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6 Ibidem, p.165. 
7 Ionescu, Miron, Instrucţie şi educaţie, 2007, „Vasile Goldiş” Univesiti Pres, p.46. 
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Despre importanța educației în familie 

 

 

 

Mureșan Eugenia 

Școala Gimnazială “Iacob și Ioachim Mureșanu”, Rebrișoara 
 

 

 

Educația este un proces care nu se încheie niciodată. Însă individul are mai multe perioade în 

dezvoltarea sa, iar perioada copilăriei este una dintre cele mai importante. Procesul de integrare în societate 

începe în familie, din timpul copilăriei mici, când intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă.  

 

Părinții sunt cei care în această etapă a vieții au un rol major în formarea viitorului adult, consecvența 

și echilibrul fiind cuvintele de bază în educația celui mic. Ceea ce îi este permis să facă sau să nu facă, 

impunerea unor reguli clare și realiste care trebuie respectate precum și explicarea consecințelor neresectării 

acestor reguli sunt importante în formarea viitorului adult. 

 

Pentru toate cuplurile familia rămâne locul unde copilul trebuie să dezvolte anumite comportamente, 

să se pregătească pentru viaţă. 

Membrii familiei interacţionează între ei continuu prin intermediul imaginilor ,al percepţiilor 

reciproce, al felului în care se definesc unul pe celălalt. Viaţa de familie este mereu rezultatul acestei 

construite şi reconstruite realităţi simbolice, în care desigur că trăsăturile de personalitate ale indivizilor 

contează într-o foarte mare măsură. 

 

Din experiențele pe care le-am avut permanent cu familiile copiilor pe care îi coordonez am remarcat 

că sunt importante în acest sens în linii mari următoarele aspecte asupra cărora se insistă și asupra cărora 

familia are un rol însemnat: apărarea proprietăţii; iubirea de părinţi; demnitatea de om; respectul faţă de 

părinţi; pregătirea pentru ,,şcoala vieţii”; fuga de desfrânare şi de imoralitate; să nu se lase călcaţi în 

picioare; 

 

Familia este locul unde copilul învaţă să fie, să-şi asume o responsabilitate pentru acţiunile sale, să 

se comporte conform unui mod prosocial de acţiune; aici copilul devine conştient prima dată de modul în 

care este tratată o relaţie care implică demnitate şi responsabilitate, este socializat pentru a putea aprecia în 

sens pozitiv relaţia cu celălalt. 

 

Pe de altă parte familia este prima unde copilul ia legătura cu conflictele, dar şi cu încurajările morale; 

în familie se naşte echilibrul moral şi îndreptarea spre acţiunile prosociale. 

 

Desigur că educația primită în cadrul familiei se va răsfrânge asupra rolurilor pe care le va juca în 

societate viitorul individ. Fiind diferiţi din naştere indivizii sunt pregătiţi în acest sens pentru rolurile pe 

care să le joace în viaţă încă din sânul familiei. Astfel învățarea se face diferențiat în funcție de genul 

persoanelor, pe parcursul timpului multiplicându-se acești indicatori care diferențiază cele două genuri, 

feminin și masculin. Astfel inteligența, agresivitatea și afectivitatea se vor manifesta diferit în funcție de 

cum sunt învățate în familie la vârsta mică.  

 

Oricum pentru ambele sexe familia va rămâne o sursă de valori primare care deschid drumul spre 

lumea exterioară unde la un moment dat vor interacționa culturi și istorii diferite. 
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SCURTĂ COMPARAȚIE ÎNTRE EDUCAȚIA PRIMITĂ DE NICĂ                                       

ÎN ,,AMINTIRI DIN COPILĂRIE’’                                                                                                    

ȘI EDUCAȚIA OFERITĂ AZI COPIILOR NOȘTRI 

 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUREȘAN IOANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, ORADEA 
 

 

Văzând titlul proiectului, gândul m-a dus la opera care ne-a marcat tuturor copilăria și anii de școală 

și anume ,,Amintiri din copilărie’’ de Ion Creangă. Cartea este considerată ,,roman al copilăriei țărănești’’, 

al vârstei fericite și stă sub semnul celor mai năstrușnice pozne pe care numai mintea unui copil le poate 

născoci.  

Scriitorul povestește istoria unei copilării din mediul țărănesc, de la primii ani de școală și până în 

momentul în care eroul, Nică, trebuie să părăsească satul pentru că mama sa vrea să- l vadă neaparat popă. 

În cartea sa, Ion Creangă reliefează momentele în care copilul ia cunoștință de sine, deoarece pentru el toate 

evenimentele pline de haz reprezintă evenimente de cunoaștere. Cu ajutorul lor, copilul își lărgește sfera de 

înțelegere și de simțire, se complică sufletește și se formează ca om. În critica literară se afirmă faptul că 

,,Amintiri din copilărie’’ este un roman de formare. Scriitorul reușește să prezinte copilul de totdeauna și 

de pretutindeni, afirmând ,,așa eram eu la vârsta fericită și așa cred că au fost toți copiii de când îi  lumea 

asta și pământul, măcar să zică cine ce-a zice’’. 

Figura centrală în viața lui Nică a fost mama, Smaranda, fiica lui David Creangă vornic în Pipirig. Ea 

provenea dintr-o familie de știutori de carte, frații știau să scrie și să citescă. Prin urmare, mama se bucura 

atunci când Nică învăța. În amintirea copilului a rămas cu tenacitatea cu care l-a îndemnat să meragă la 

școală pentru a deveni neaparat popă. Pentru aceasta era în stare să toarcă în furcă și să stea alături de Nică. 

Ajunsese chiar să citească mai bine decât băietul. 

Smaranda avea un sistem educativ deosebit (atât de simplu și de eficient, din care am putea trage 

anuminte învățăminte). Deseori când copiii făceau anumite năzdrăvănii ce le treceau prin cap, ea puea mâna 

pe ,,nănașa din grindă’’ sau le făcea băieților câte un șurub în cap. Aceasta se întâmpla mai ales atunci când 

,,biata mamă’’ nu se putea odihni. Sunt însă situații când mama renunță la bătaie. Când Nică smântânea 

oalele și dădea vina pe strigoi, Smaranda se uita cu înțeles la el și îi spunea că strogoiul se cunoaște după 

limbă. Adăuga că nici Dumnezeu nu-l ajută pe cel care umblă cu furtișagul. Când Nică fuge la scăldat 

lăsând-o pe mama cu toate treburile pe cap, ea îi ia hainele și îl lasă să se întoarcă gol pușcă acasă. Totuși 

după ce Nică îi cere mâncare, mamei i se face milă de el, îi dă să mănânce, dar îi spune că nu-l mai are la 

inimă. Amintește și două proverbe: ,,Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima’’ și ,,Golătatea 

ocolește, dar foamea dă de-a dreptul’’. Nică se simte rușinat auzind vorbele mamei. 

Mama era o femeie care se străduia să evite neînțelegerile și cearta cu vecinii. Atunci când Nică fură 

pupăza din tei cu gând să o vândă, mătușa Măriuca vine cu o falcă în ceriu și cu una în pământ să se plângă 

Smarandei. Mama nu ia apărarea copilului, ci promite că-l va pedepsi dacă el este vinovatul. Atunci când 

pupăza revine la cuib, mama pregătește o masă la care o invită și pe mătușă. În timpul mesei spune cuvinte 

înțelepte: ,,Cele rele să se spele/ Cele bune să se-adune/ Vrajba dintre noi să piară/ Și neghina din ogoară’’. 

În vecini își avea atelierul Moș Chiorpec ciubotarul. Nică îl necăjea mereu cerându-i curele ca să-și facă 

bici. Ca să scape de el bătrânul îl ungea cu dohot pe la nas. Mama nu se certa cu vecinul, ci îi promitea că 

îi va face cinste atunci când îl va întâlni, deoarece știa că Nică este o persoană insistentă care reușește să 

plictisească oamenii. 

Și acum, revenind la zilele noastre, în care avem acces la atâtea informații și persoane specializate 

care ne-ar putea da un sfat în creșterea și educarea copiilor noștri, totuși facem atâtea greșeli. Ne protejăm 
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copiii în mod excesiv, avem tendința să le luăm apărarea în orice situație, facem multe din lucrurile pe care 

ei ar trebui să le facă, de care ei ar trebui să se lovească, nu-i responsabilizăm deloc, închidem ochii la multe 

comportamente care sunt nepotrivite. Spunem în permanență ,,copilul meu este cel mai frumos, cel mai 

deștept, cel mai cel’’, iar în momentul în care se va lovi de realitate și va constata că cele spuse de noi nu 

au fost reale, va suferi un șoc. Înainte să am copil, cadru didactic fiind, criticam atât de ușor greșelile 

părinților și eram atât de bună în a da sfaturi acestora. După ce am avut copilul, mi-am dat seama că am 

făcut și eu în educția lui, multe din greșelile pe care altădată le condamnam și despre care aș fi spus atunci 

că nu le voi face niciodată.... Important este să le conștientizezi, să nu depășești anumite limite și să 

corectezi la timp ceea ce poate ai stricat din neglijență. Dar să nu uităm, că așa cum psihologia ne-a învățat, 

o deprindere greșit formată este mult mai greu de corectat decât a forma o deprindere nouă.  

Și am mai învățat ceva.... ce se potrivește copilului meu (ca metode de pedepsire a comportamentelor 

negative sau de apreciere a celor pozitive), nu se potrivesc altor copii sau nu au același impact. De aceea 

trebuie să ajungem să ne cunoștem foarte bine copiii. Sub alt aspect, unii părinți pretind că-și cunosc bine 

copiii, dar formulează cerințe care depășesc capacitatea de a le înțelege și de a le îndeplini; alți părinți pun 

accent pe asigurarea condițiilor materiale, copiii fiind frustrați pe plan afectiv; unii dintre părinți folosesc 

intens pedepsele corporale, nu cunosc legislația privind protecția copilului și consecințele nerespectării ei; 

alții se bazează și pretind doar intervenția educativă a grădiniței, necunoscând strategii adecvate de acțiune 

pozitivă în relația cu ai lor copii. 

În concluzie, cred în educația dată acasă, cred în importanța celor ,,șapte ani de acasă’’, cred că în 

copilărie se pun bazele unui viitor adult responsabil, onest, altruist, sociabil, etc., care se va integra ușor în 

societate. Și mai cred că un alt factor educațional, factor care își va pune amprenta pe copil la această vârstă, 

este și grădinița. Prin urmare, dragi părinți, nu ezitați să vorbiți și să vă sfătuiți cu cadrele didactice ale 

copiilor dumneavoastră.  
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După cum bine se știe, familia este factorul primordial în educarea unui copil, iar educația începe în 

familie. Tocmai de aceea, legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar cadrul 

didactic să cunoască foarte bine mediul de viață al copilului pentru a putea colabora. 

O dată cu intrarea copilului în grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite; una a familiei, colorată 

cu multă afectivitate, cealaltă a grădiniței, l-a fel de colorată, dar și cu câteva reguli pe care copilul trebuie 

să încerce să le respecte. Dacă aceste medii educaționale se completeză și se susțin, ele asigură într-o mare 

măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. Cunoașterea 

de către cadrul didactic a copiilor încredințați spre educație, ca și a părinților acestora reprezintă, fără 

îndoială, premisa reușitei activității instructiv-educațive. Literatura pedagogică atestă existența unor tipuri 

de părinți și copii, la care mă voi referii în acest articol. 

După comportamentul și comportarea față de proprii copii, părinții pot fi protectori sau exigenți, 

interactivi și directivi. 

Caracteristici ale părintelui protector   

-asigură copilului securitate;-este deosebit de sensibil la nevoile copilului; 

-este factorul stabilizator al familiei;-se sacrifică pentru copil; 

-ia în considerare doar aspectele pozitive ale copilului; 

Riscurile părintelui protector 

-cedează ușor la rugămințile copilului; - nu are în vedere responsabilitatea copilului; 

Copiii unor asemenea părinți devin în totalitate dependenți, nu au inițiativă, nu își asumă 

responsabilități. 

Cum poate deveni un părinte protector mai bun ca părinte? 

-să-și exprime nemulțumirea și dezamăgirea față de aspectele negative ale comportamentului 

copilului; 

-să fie ferm atunci când este vorba de respectarea regulilor stabilite; 

-să încurajeze inițiativa copilului; 

-să-l învețe pe copil să devină responsabil și apt să facă față singur diverselor situații; 

   Caracteristicile părintelui exigent 

-este preocupat de corectitudine (perfecțiune) acțiunile copilului; 

-presează copilul să învețe, să studieze permanent;-pretinde copilului o înaltă competitivitate; 

Riscurile părintelui exigent 

-sancționează orice deviere de la drumul considerat corect; 

-încearcă să mențină controlul prin stabilirea unor standarde prea înalte în raport cu posibilitățile 

reale ale copilului;-nu-și exteriorizează sentimentele față de copil; 

-adimite cu greu ideea că și copilul e supus greșelii; 

-găsește de comentat chiar și atunci când copilul face ceva bine; 

-chiar și greșelile minore ale copilului sunt excesiv apreciate;-este critic, intolerant, rigid; 

Astfel de părinți riscă să aibă copii neîncrezători, descurajați, copleșiți de exigențe sau copii rebeli, 

care nu acceptă reguli, nu țin cont de ceilalți. 

Cum poate deveni un părinte exigent mai bun ca părinte? 

-să accepte că nimeni nu poate să fie perfect; să accepte copilul așa cum este; 
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-să încurajeze copilul să-și exprime gândurile, trăirile, dificultățile și neajunsurile cu care se 

confruntă; 

-să fie atent la întrebările pe care le pune, pentru a nu transforma conversația într-un interogatoriu;-

să considere copilul mai important decât rezultatele obținute; 

-să învețe să se relaxeze și să fie spontan în relațiile cu familia; 

Caracteristicile părintelui interactiv 

-îi place să petreacă timpul liber cu copilul și prietenii acestuia; 

-este cald și înțelegător-ajută copilul când acesta are probleme și apelează la el; 

-îi place să dialogheze cu copilul;-asociază rolul de părinte cu cel de prieten; 

Riscurile părintelui interactiv 

-poate avea tendințe de a vedea doar aspectele pozitive ale copilului, 

-poate fi manipulat de către copil;-are încredere în el și acceptă ceea ce-i spune fără să-i pună 

întrebări legate de o anume situație; 

Cum poare deveni un părinte interactiv mai bun ca părinte? 

-să fie ferm și consecvent în aprecierea comportamentului copilului; 

-să stabilească limitele inerente dinte rolul de părinte și cel de prieten; 

-să țină cont de faptul că, în dezvoltarea sa, copilul, pe lângă iubire sau acceptare, are nevoie și de 

disciplină; 

Caracteristicile părintelui directiv 

-este responsabil plin de energie și competent;-constituie un model pentru copil; 

-ia toate deciziile, inclusiv în locul copilului; -este autoritar; 

-așteaptă de la copil să devină bun lider; 

Riscurile părintelui directiv 

-are tendința de a manifesta furie pentru a controla comportamentul copiilor; 

-are obiceiul de a-l zori pe copil să facă un anumit lucru; 

-din frica de a-și pierde controlul, devine dominator, dictorial( Nu întreba de ce! Doar fă!) 

Cum poare deveni un părinte directiv mai bun ca părinte? 

-să accepte că și copilul poate lua decizii; 

-să realizeze că-și poate răni copilul prin felul cum comandă; 

-să accepte că altul poate avea un ritm mai lent ca a lui; 

-să petreacă mai mult timp cu copilul; 

-să accepte și să recunoască când el însuși greșește; 
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Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 

reprezentată de copilărie. Copilăria timpurie vizează intervalul de timp cuprins între naștere şi vârsta intrării 

în școală și reprezintă cea mai importantă perioadă din viața copilului. Intervenția adultului asupra copilului 

în această perioadă este fundamentală.  

Calitatea educaţiei, a îngrijirii şi protecţiei copilului în perioada copilăriei depinde de toţi cei care 

interacţionează cu acesta, un rol major revenind însă familiei. Familia constituie mediul 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.  

Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele 

deprinderi de viață sănătoasă, în familie. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, 

părinții fiind cei care pun bazele în educația, formarea și dezvoltarea acestuia. Școala și alte medii 

educaționale din care copilul va face ulterior parte nu pot decât să confirme și să consolideze normele deja 

deprinse din familie. 

Primii șapte ani constituie cea mai importantă etapă a vieții omului. În nicio altă etapă nu se învață 

atât de intens, cu întregul corp, prin toate simțurile.  

Copilul manifestă în această perioadă un interes necondiționat pentru orice și pentru oricine, o dorință 

naturală de a încerca ceva nou, de a descoperi, de a învăța, un impuls de a fi activ din proprie inițiativă. Este 

perioada în care părinții sunt cei care îi transmit acestuia propriile valori, pe care urmează să le respecte și 

el odată cu integrarea în societate. De multe ori când întâlnim o persoană căreia bunele maniere îi lipsesc 

spunem despre ea că ”nu are cei 7 ani de acasă”.  

Această formulă, des auzită și folosită la adresa copiilor nu se referă strict la faptul că aceștia nu și-

au petrecut primii șapte ani din viață alături de propria familie, ci mai degrabă la educația primită în cadrul 

acesteia. Părintele nu își dorește un copil despre care s-ar putea face această afirmație și se va întreba ce  ar 

putea face concret pentru a-și educa copilul.  

Să nu uităm că la această vârstă copilul e mai tentat spre a copia comportamentul părintelui, decât 

spre a-l asculta atunci când îi spune ce să facă și ce să nu facă, puterea exemplului fiind foarte importantă 

pentru cei mici.  Nu trebuie ca părintele să-i interzică acestuia să exploreze mediul înconjurător, ci mai 

degrabă să-i explice consecințele acțiunilor lui. Să nu uităm că celor mici cuvântul “NU”, nu va face altceva 

decât să le stârnească curiozitatea. 

Tot în familie copilul învață comportamentul în public și comportamentul față de ceilalți copii. 

Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care aduc 

destindere şi voie bună și totodată îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot prin imitație și exersare 

copilul va ajunge să înțeleagă și să aplice normele sociale, acele reguli nescrise ale lumii în care trăim. De 

asemenea familia este cea care îl va învăța pe copil că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării 

regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Un instrument de socializare important îl constituie autoritatea părinților, care trebuie să fie o 

modalitate de ghidare a conduitei copilului.  

Exercitată flexibil, prin metode și procedee disciplinare adecvate fiecărui caz și fiecărei situații, 

constituie o adevărată temelie a autocontrolului și a autoreglării conduitei, la care va ajunge copilul în 

etapele următoare ale dezvoltării sale psiho-sociale.  
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Părinții realizează socializarea primară a copiilor lor prin implicarea în activitatea familială, prin 

acordarea autonomiei de acțiune, dar şi printr-un climat familial dominat de relații de încredere și sprijin 

reciproc, respectiv prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al familiei.  

Exemplul personal, perseverența și efortul susținut cu siguranță nu vor întârzia să dea roadele mult 

aşteptate de orice părinte. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Dorothy Law Nolte, Rachel Harris, “Copiii învață ceea ce trăiesc”, Editura Humanitas, 2009 

Stănciulescu Elisabeta, „Sociologia educaţiei familiale” , Editua Polirom, Iaşi, 1997  

Christiane Kutik, “Anii hotărâtori ai copilăriei. Educația copilului de la 0 la 7 ani”, Univers 

Enciclopedic Gold, 2014 

 

 

  

378

http://www.elefant.ro/carti/autori/christiane-kutik-54069.html


 

 

IMPLICAREA FAMILIEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Prof. înv. primar MUSCOI GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 

 

 

Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 

eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 

misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia copiilor în şcoală nu are sorţi 

de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ.  

Unul dintre acești factori este familia. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării 

elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi estetice, în 

domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării 

copilului în diferite domenii de activitate, în afară de clasă şi şcoală. 

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. 

Din perspectiva istorică, educaţia părinţilor 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. 

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii 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 şcolii şi a clasei de elevi. 

Acestea pot aduce o mulțime de beneficii: ajută profesorii în munca lor, perfecţionează abilităţile şcolare 

ale elevilor, îmbunătăţește programele de studiu şi climatul şcolar, dezvoltă abilităţile educaționale și de 

lideri ale părinţilor, conectează familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii, stimulează serviciul comunităţii 

în folosul şcolilor, oferă servicii şi suport familiilor, creează un mediu mai sigur în şcoli. 

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. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental sau de ordin material. Aceste 

dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia 

copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la gestionarea şi procesul 

decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, 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, 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. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu părinţii prin 

diferite mijloace, să efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori 

se impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală-familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 

neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una dintre cauze 

poate fi educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele 

didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile 

şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi 

familie. 
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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, activități extrașcolare.  

Din păcate, se constată o depărtare a familiei de şcoală, o scădere a interesului părinţilor pentru 

rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor, dar, în acelaşi timp, nu mai au răbdare să le 

acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un semnal de alarmă şi se impune o reconsiderare a relaţiei 

familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie semidirecţională, redusă la simpla informare a părinţilor asupra 

rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie să convingă familia ca ea să devina un participant activ în procesul 

de instruire-educare. 

Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 

măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament 

civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile 

unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

Numeroşi părinţi afirmă că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele 

didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În ceea ce priveşte 

activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă nevoilor şi 

posibilităţilor lor.  

Părinţii trebuie să vadă în dascăl un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 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 şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în 

familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de 

viaţă.  

Partener principal al şcolii, familia se defineşte ca instituţie socială şi ca grup specific care dispune 

de o influenţă considerabilă în raport cu membrii săi. Pregătirea elevilor pentru învăţare continuă, atât la 

școală, cât şi în familie, şi extinderea autoeducaţiei la întreagă viaţă în cadrul societăţii constituie argumente 

puternice pentru deschiderea şcolii faţă de experienţele trăite de elevi în afara şcolii şi pentru abordarea 

acelor trei tipuri de educaţie: formală, informală şi nonformală. Prin urmare, modul de dezvoltare al 

societăţii depinde de felul în care individul a fost pregătit de şcoală şi de familie. Şcoala este sinonimă cu 

educaţia şi vine în continuarea celor şapte ani petrecuţi în familie. Familia, celula de bază a societăţii, 

reprezintă de fapt o mini-societate, iar copilul învăţat să respecte reguli şi să se comporte responsabil în 

familie şi la şcoală, se va integra perfect societăţii când va ajunge la maturitate. 

Pentru ca parteneriatul şcoală-familie să fie unul benefic, adaptat particularităţilor societăţii moderne 

şi care să răspundă cerinţelor şi provocărilor lansate de aceasta, specialiştii în domeniu vorbesc despre o 

implicare activă a tuturor agenţilor educaţionali, o participare susţinută a acestora care să ducă la un succes 

pe planurile vizate. Este astfel necesar a fi înlăturate toate barierele şi prejudecăţile legate de acest subiect 

în încercarea de a valoriza o astfel de relaţie care este una indispensabilă zilelor în care trăim. 
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IMPLICAREA FAMILIEI IN EDUCAŢIA COPIILOR 

 

Prof. Nae Mihaela,                                                                                                                          

Liceul Tehnologic “Constantin Brancusi” Pitesti 

 

Familia exercită o influenţă deosebit de importanta  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, emoţional etc. 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”.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 

381



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. 

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.  
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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.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 

-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 

-Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante şi 

accesibile vârstei. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 

faţă de cealaltă. Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în  aşteptările părinţilor privind 

activitatea cadrelor didactice: 

-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

-să întărească discipina copiilor; 

-să comunice des şi deschis cu părinţii; 

-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 

-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 

-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 

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 
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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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PĂRINŢII, COPIII ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

PROF. NĂFORNIȚĂ FLORINA-EUGENIA 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”ELENA DOAMNA” GALAȚI 
 

 

 

„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 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 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 
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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.  
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Cei șapte ani de acasă! ,,Din suflet, pentru mama!’’ 

Educația în familie  
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Minden évben március 8-a nagy ünnepnek számít . Ekkor ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. De mit 

is tudunk e csodás ünnep eredetéről? Mióta ünnepeljük? Vajon miért ünnepeljük?  

A nemzetközi nőnap a nők iránti megbecsülés és tisztelet kifejezése. Ezt a napot 1917 óta ünneplik 

és az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. 

Bár manapság  március 8-án a lányokat,  nőket , anyákat, nagymamákat virágcsokor-ral halmozzák 

el. Ennek a napnak nincs semmi köze a virágokhoz és a kedveskedéshez.1857-ben New Yorkban 

negyvenezer harcos, az egyenjogúságért küzdő textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba. A 

munkásnők sztrájkja a nők egyenjogúságért, a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért , a szabad 

munkavállalás lehetősége elérése miatt történt. Manapság ezen a napon különbőző civil szervezetek 

felszólalnak a családon belüli nőket érő erőszak, a munkahelyi zaklatás és egyéb, a nőket érő sérelem ellen. 

1866.09.03. - 09. között az a Nemzetközi Munkásszövetség, I. Internácionálé első kongresszusa 

határozatot fogadott el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Majd a II.Internácionálé alakuló közgyűlésén 

Clara Zetkin volt az, aki beszédében hirdette az anyák és gyerekek védelmét, a nők munkához való jogát 

és a nők részvételét országos vagy nemzetközi rendezvényeken, eseményeken. 1917.március 8-a óta , mikor 

Oroszországban nők tüntettek a békéért és a kenyérért és négy nap után II.Miklós cár lemondott, vált 

véglegessé a nőnap dátuma : március 8-a. 

1909. március 8-án tartották meg az Egyesült Államokban az első nőnapot. 1910.augusztus 28. és 

szeptember 3-a közötti II.Internácionálé VIII. kongresszusán fogadták el a nők nemzetközi napját, melyet 

minden év marcius 8-án ünnepelünk meg. 

Az idei tanévben a nőnapi ünnepély a világjárvány, COVID-19 betegség miatt, nem hagyományosan  

történt, hanem a gyerekek on-line , a digitális technológia segítségével mondták el verseiket. Íme néhány 

az elhangzott énekekből és versekből: 

Dalszöveg: Hahó együttes 

Édesanyából csak egy van a világon, a világon 

És amiből csak egy van azt vigyázom, vigyázom 

Az élet útján az Anyukám az irányom, az irányom 

Bárhol járok, télen-nyáron másnak is ezt kívánom 

Ha Anyukám bácsi lenne, a királyom, a királyom 

De Anyukám a legszebb néni, imádom, imádom 

Köszönöm, hogy megszülettem csillagom, virágom 

Anyák Napja alkalmából a legjobbat kívánom! 

Édesanyából csak egy van a világon, a világon 
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És amiből csak egy van azt vigyázom, vigyázom 

Az élet útján az Anyukám az irányom, az irányom 

Bárhol járok, Véle járok, másnak is ezt kívánom 

Ha Anyukám bácsi lenne, a királyom, a királyom 

De Anyukám a legszebb néni, imádom, imádom 

Köszönöm, hogy megszülettem csillagom, virágom 

Anyák Napja alkalmából a legjobbat kívánom! 

 

Szalai Borbála: Az első hóvirág 

- Hallod-e napocska! 

Hol késik meleged? 

Nézz csak a naptárba: 

Nők napja közeleg! 

Hol szedjek anyunak 

néhány szál virágot? 

Hiába keresek, 

egyet sem találok. 

Kiskertünk dermedten 

alszik a hó alatt, 

sarkában tőzike, 

hóvirág nem fakad … 

Hallja a napocska, 

leheli melegét … 

Reped a hópaplan, 

csermely fut szerteszét, 

s hó alól álmosan 

kidugja buksiját 

kiskertünk sarkában 

az első hóvirág. 

Sebaj, hogy nem nyílt ki! 

Beteszem pohárba, 

S hófehér szirmait nőnapra 

kitárja. 

Kéri János: Nőnapi köszöntő 

 

 

 

 

 

Tavasz hajnalán 

Róluk emlékezünk, 

A nőkről, kiknek 

Életünk köszönhetjük. 

 

Ki mindent 

Megtesz értünk, a nő, 

Dajkál, ápol, 

És felnevel ő. 

 

Hálánk szálljon 

Lányra, anyára, 

Ki a családot 

Összetartja. 

 

Szépséges nők, 

Jó asszonyok, 

Kívánunk boldog, 

Víg nőnapot! 

 

https://youtu.be/P2Y1sK0SeuQ 

https://youtu.be/R9G9EaYkuz0 

 

https://youtu.be/MYqFPa1mrXo 
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IMPORTANȚA EDUAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Nagy Antónia, prof. în înv. primar și preșcolar                                                                         

G. P. P, Manócska, Târgu Secuiesc 

 

 

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 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. 

Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi exclusivă a familiei. Este functia 

de socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi, la 

fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

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 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, ascultători de Biserică şi plini de frica Lui Dumnezeu. Căci copiii sunt de fapt “copii ” ale 
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părinţilor lor. Ce văd şi ce aud în casă de la părinţi aceea fac. Educaţia copiilor începe chiar din ziua nunţii 

părinţilor, adică din clipa zămislirii. Pentru a avea copii înţelepţi şi credincioşi, părinţii trebuie să se roage 

mult, să meargă regulat la biserică, să postească sfintele posturi, să se spovedească adesea, să ţină curăţenie 

în zilele rânduite, să facă milostenie, să fie blânzi, smeriţi şi plini de dumnezeiasca dragoste pentru toţi… 

După naştere, părinţii sunt datori să se ocupe mai mult decât orice de educarea şi bună creştere a 

copiilor. Mai întâi să caute naşi credincioşi copiilor lor. Apoi să-şi ducă regulat copiii la biserică, să-i 

împărtăşească cu Sfintele Taine în fiecare lună, să-i înveţe de mici rugăciuni şi lucruri bune, să nu-i 

sminească cu cuvintele şi faptele lor, căci sminteala pe care o fac părinţii copiilor lor este un păcat greu în 

faţa Lui Dumnezeu, cu urmări cumplite în viaţa copiilor. 

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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Cei șapte ani de acasă 

 

 

 

NAGY CARMEN RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON NEAGU” SIGHIȘOARA 

 

 

”Copiii n-au știut niciodată să își asculte părinții, dar au reușit întotdeauna să îi imite.”                                    

James Arthur Baldwin 

 

Copiii sunt cel mai de preț dar pe care l-am primit vreodată. Rolul nostru, ca părinte, este să le 

asigurăm o viață frumoasă și împlinită, să creștem adulți echilibrați din punct de vedere social și emoțional, 

capabili să se adapteze flexibil la o lume în rapidă schimbare și interconectare. 

 

Pe lângă afecțiune, confort material și psihic, copiii au nevoie de educație. Educația se primește, în 

primul rând, în sânul familiei. Familia este locul în care copilul învață, de la o vârstă fragedă, ce este 

politețea, care sunt regulile de conduită în familie și în public, normele sociale, toleranța, respectul, 

responsabilitățile și drepturile sale.  

 

În acest mediu, copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât 

printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este importantă în conturarea și achiziția 

normelor unui comportament social corect. 

 

Exemplul personal al părinților și al celor din jur are un rol extrem de important în însușirea corectă 

a valorilor și normelor sociale de către copii. Așa cum spunea scriitorul James Arthur Baldwin, copiii nu 

fac ceea ce li se spune, dar se pricep de minune să îi imite pe cei mari. 

 

 Ei sunt, de fapt, oglinda noastră. Ei analizează, pas cu pas, ceea ce se întâmplă în jurul lor, învață 

progresiv ceea ce se cuvine sau nu să facă, ce este iubirea, integritatea, generozitatea, compasiunea, 

altrusimul, respectul și toleranța față de cei din jur, normele impuse de societate, bunele maniere. Dacă în 

sânul familiei sunt promovate aceste valori și norme, școala și alte medii educaționale nu pot decât să le 

confirme și să le consolideze. 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. șc. Nagy Csilla Tünde, 

Școala Gimn. nr. 1. Crăciunești, Mureș 
 

 

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,urmarindu-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 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 si 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 curiozitătii 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 educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca 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 morala  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 aceasta 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 părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci 

când se întâmplă să treacă prin unele încercări.  
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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 supusa 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.  

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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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 

 

Prof. înv. primar NAGY NICOLETA GRAȚIELA                                                                 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”, București, sector 3 

 
 

,,Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. Educaţia dată 

în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă”.                                                                                                        

În educarea copiilor, familia, școala și societatea ocupă locuri esențiale. Ca primă verigă a sistemului 

educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Familia de astăzi trebuie să aloce timp pentru 

îndeplinirea responsabilităților educative și să activeze constant ca un factor educativ. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea 

primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul ei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 

fizic, intelectual, moral şi estetic. Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor primele 

cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-

stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei să 

fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala alături de familie influenţează 

prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 

Meritul familiei îl reprezintă formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă 

fragedă.Mediul familial oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi 

verbală. Climatul familial îşi pune amprenta pe personalitatea sa. Familia, prin condiţiile oferite, prin 

înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în lărgirea orizontului profesional al acestora 

şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului în viaţă. 

Părinții pot stimula copiii, îi pot mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate faţă de care 

manifestă atracție.   

Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 

condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 

să le dezvolte gustul lecturii.  

Copiii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, politeţe, cinste, 

decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie sociabil, bun coleg şi 

prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura estetică. Copilul are 

nevoie să fie ajutat , apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său.Într-o familie care îi 

asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti pe părinţii.  

Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore de 

odihnă şi joacă.Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, să impună anumite limite ferme, între care copilul 

să se dezvolte ținând seamă de ceilalți, de nevoile și dorințele lor. Părintele totuși trebuie să îi arate celui 

mic că îi respectă autonomía și individualitatea. 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de 

viața copilului. Rezultatele școlare sunt obținute în funcție de modul în care părinții se implica în procesul 

de învățare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Şcoala şi familia trebuie să sprijine copilul de-a lungul anilor, existând între ele un parteneriat 

continuu. Ele facilitează luarea unor decizii în concordanţă cu cerinţele personale şi realităţile sociale.  
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Familia și educația 

 

 

 

De Nagy Silvia,                                                                                                                          

profesor la Școala Gimnazială Geo Bogza din Bălan, Harghita 
 

 

 

MOTTO: O familie fericită nu este altceva decât un Rai timpuriu” – George Bernard Shaw 

 

 

Familia este primul mediu social în care legăturile de dragoste capătă o importanță primordială, unde 

copilul primește primele impresii despre lume, despre viață. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, 

afecţiune, seninătate, care constituie o condiție pentru o dezvoltare normală şi echilibrată, este prima 

instituţie de educaţie morală.  

Trăind în acel mediu, copilul își însușește limbajul-care poate deveni un instrument puternic al 

dezvoltării sale. Părinții își învață copiii de mici ce este bine, ce este rău, ce au voie, ce le este interzis. Tot 

ei îi incurajează sau îi felicită pentru unele fapte sau acțiuni sau, dimpotrivă, îi ceartă sau pedepsesc pentru 

altele. 

Educația este un proces de lungă durată, dar începe din familie. Aici obține primele deprinderi de 

comportament civilizat, dar unii părinți nu înțeleg că exempul lor personal duc la acesta. Copilul copiază 

de la cei apropiați comportamente și limbaj, iar raporturile pe care le va realiza cu lumea exterioară este o 

urmare a acestui tip de comportament. Aici va primi ”cei șapte ani de acasă” care îi va însoți permanent. 

În cadrul familiei este nevoie de dragoste și respect pentru a constitui un cadru propice de dezvoltare 

normală. Părinții sunt primii care pot satisface nevoile copiilor lor pentru o astfel de dezvoltare. Copilul 

trebuie să simtă cum e sa fii iubit, cum să fii certat, ce este dragostea, respectul, toleranța... și numai așa va 

deveni iubitor, respectuos, politicos, tolerant. 

 

Dacă există lacune relaționale, fluctuații ale sentimentelor, acestea sunt rodul unei educații 

defectuoase. Responsabilitatea părinților este uriașă, ei sunt cei care au rolul fundamental în educația 

copiilor lor. De aceea fii un model demn de urmat pentru copilul tău. 
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Familia parteneri în educația copilului 
 

 

 

Prof. Naim Tomris 
 

 
 

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca 

om şi are rol decisiv ăn ceea ce priveşte viitorul. 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. 

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 

comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 

primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 

socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, nu numai prin faptul că ea 

este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii. 

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. 

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, 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. 
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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. 

„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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Rolul familiei în formarea copiilor 

 

 

Prof. Nan Daniela-Loredana                                                                                                   

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 

 

 

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. 

Ceea ce este cert este faptul ca, 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. 

Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 

educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media, retele sociale, etc. 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. 

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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Ochii mamei au alte dioptrii 

 

 

BIBLIOTECAR – NICOLETA NĂSĂUDEAN                                                                  

LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ - NAPOCA 

 

 

Mama este ființa cea mai dragă, ființa care a fost alături de noi în fiecare clipă a vieții noastre. Când 

vorbim despre mama o facem de cele mai multe ori la timpul trecut, pentru că în toate amintirile noastre 

mama este prezentă în clipele frumoase petrecute împreună, dar mai ales în momentele de tristețe sau durere 

a fost lângă noi, mereu „să ardă ca o lumânare” zi și noapte. 

Îmi aduc aminte cand eram în clasele primare. Mereu, de 8 martie, ne organizam cu doamna 

învățătoare să facem ceva deosebit pentru mamele noastre, un lucru pe care să-l putem duce acasa, să 

rămână amintire peste ani. Uneori făceam felicitări, alteori un desen.  

Într-un an a venit la noi în clasa un domn să ne facă poze. Zis și facut: am stat cu totii la rând plini de 

emoții pentru a ne face o fotografie. Veni și rândul meu. Am stat așa cum mi s-a spus să stau, bineînțeles 

că nu era confortabil pentru mine.  

Copiii se uitau la mine, fotograful se uita insistent prin aparatul foto. După cateva cadre îmi dădu 

drumul. Nimeni nu știa cum a iesit. Toți aștepam ziua cea mare când vom primi pozele pentru a le dărui 

mamei. Iată că veni 8 martie și fiecare copil primi într-un plic poza mult așteptată. Am deschis plicul cu 

emoție și ce sa vezi? Cea mai urâtă poză pe care am făcut-o în viața mea. Parca dormeam, iar obrăjorii mei 

păreau mai mari ca oricând. Arătam de parcă am infulecat ceva în grabă și așteptam să adorm, iar mâna 

mea părea să fie gata, gata să cadă și aveam un zâmbet palid, prefăcut. Cum să merg cu o asemenea poză 

de 8 martie? Voiam să îi dau ceva frumos mamei mele, nu o capodoperă eșuată. Nu aveam altceva să îi duc. 

Nu aveam bani, nu apucasem să lucrez nimic cu mâinile mele. M-am dus acasă cu plicul în ghiozdan și cu 

rușinea în inima. Mama mi-a deschis ușa cu un zâmbet larg. În sinea mea mă gândeam că am să șterg acel 

zambet de pe chipul ei după ce îi voi dărui poza mea. Am întins plicul cu sfială și am spus: “pentru tine 

mama, îmi pare rău că e urâtă!”. Mama, plina de bucurie ca a primit ceva de la puiul ei, deschise plicul. Mi-

am pus mainile la ochi. “Vai cât de frumoasă este! Scumpa mamii multumesc mult! Esti foarte frumoasă!” 

A luat poza și a pus-o pe frigider, acolo unde o va vedea oricine va intra în casă. Nu înțelegeam de ce mama 

nu vedea ce văd eu. Cum nu vedea cât de urât am putut să ies în poză? Apoi mi-am dat seama. Ochii mamei 

au alte dioptrii. Ochii ei văd viața altfel, așa cum eu nu voi putea să o vad decât atunci când voi fi mamă. 

Mama vede numai frumusețe atunci când tot ce văd eu este urât.  

Îmi place să îmi aduc aminte de lucrurile mici pe care le facea pentru mine. Cum îmi cosea în fiecare 

an mărțișorul în piept. Un martișor pe uniformă și unul pe palton. Îmi pregătea senviciuri în fiecare 

dimineață și îmi punea câte un măr. Am mâncat atâtea mere când eram mică, încât acum nu le mai pot 

suporta. Mama m-a învățat să fiu perseverentă, să fac totul cât de bine pot. Totul a fost din grijă pentru 

mine. Nici acum nu pot înțelege de unde are atâta energie să le facă pe toate. Pare imposibil. 

8 martie este ziua amintirilor, ziua recunoștinței. Este o zi speciala pentru fiecare om, o zi în care 

suntem mulțumitori pentru mamele noastre, pentru tot ceea ce au sacrificat pentru noi și pentru tot ce vor 

face în continuare. Încă am poza din acel an într-un dulăpior alături de alte poze. Mama crede în continuare 

că am ieșit foarte bine, pentru ea acea poza este o comoară. 

 

Îmi dau seama cât e de important să fiu tot timpul aproape de mama, să o prețuiesc cât timp este lângă 

mine pentru că timpul „nu are răbdare”. 
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Primul pas în educaţie - familia 

 

 

NASTASA OANA 

 

 

Datorită faptului că educaţia iniţială nu este cea instituţionalizată, familia are un rol foarte important 

în însuşirea regulilor de bază. Structura morală a copilului se formează în timp dar startul se dă în familie. 

Un mediu familial sănătos asigură un punct de plecare bun pentru educaţia unui copil. Având în vedere că 

în primii ani de viaţă copiii învaţă mai ales din puterea exemplului, adulţii din familie trebuie să aibă un 

comportament corect şi potenţat.  

 

Familia trebuie să iubească, să îngrijească şi să educe cu responsabilitate copilul mic. A iubi nu 

înseamnă a răsfăţa. Copilul trebuie să ştie diferenţa dintre rău şi bine, să existe o scară a valorilor, un 

echilibru între distracţie şi responsabilităţi, între aprecieri  şi dojeni părinteşti.  

 

Copilul care primeşte sarcini uşoare, adaptate vârstei este provocat să i-a decizii, să înveţe, să-şi 

descopere propriile aptitudini. Copilul căruia i se îndeplinesc toate dorinţele şi  sunt scutiţi de orice efort, 

de orice sarcină devin nişte copii răsfăţaţi, adică nu respectă nicio autoritate, nu apreciază nici un efort, 

devin egoişti şi incapabili de  iubire adevărată. 

 

Este foarte important ca modelul pe care familia îl oferă copilului să fie unul real şi consecvent. 

Contradicţia între comportamentul real al părinţilor şi ceea ce ei pretind copilului, între ceea ce zic şi ceea 

ce fac, provoacă confuzii şi duce la dezvoltarea unui comportament duplicitar care de multe ori devine 

frustrant atât pentru copil care nu înţelege de ce este pedepsit că a încălcat ceva ce familia lui face frecvent, 

dar şi pentru părinţi care îşi doresc un comportament corect al copilului în societate şi în general aruncă 

vina pe mediu, anturaj sau alte persoane. 

 

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului se însuşeşte tot în familie în 

primii ani de viaţă. Tot în familie se dezvoltă  şi spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie 

să încerce să explice copiilor cât mai pe înţelesul lor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea 

înţelege.  

 

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte şi să încurajeze 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, 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 mediul familial, care ar trebui să fie sigur , copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, să înveţe 

cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui.   

 

Învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile şi experimenteză sentimente diverse precum şi reacţia 

celor din jurul lui la aceste sentimente. Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea 

din jur la care se va raporta, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţa de 

adult. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

PROFESOR NĂSTASE GETA                                                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA CUZA, GALAȚI 

 

Cea mai mare binecuvântare a unui om este familia sa. Viața de familie este prima școală a 

emoțiilor. ”Bucuria și fericirea le sunt necesare copiilor nu mai puțin decât le sunt necesare plantelor aerul 

și lumina soarelui”. (Sfânta muceniță Alexandra Feodorovna)  

Când educația copiilor se face într-un climat de armonie, cu blândețe, dar și fermitate copilul 

înflorește asemeni unei flori care este îngrijită corespunzător. 

În familie învață principiile de bază atît de necesare în viața de zi cu zi.  Când membrii familiei se 

iubesc, se respectă, se sprijină și se ajută, atunci copilul se simte în sânul familiei sale ca în rai. 

”Nu vă faceți griji că copiii nu vă ascultă niciodată, ci să vă faceți griji că vă urmăresc mereu”                      

(Robert  Fulghum) 

Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critică. Degeaba ne obosim să spunem copiilor ce au 

de făcut, dacă ei nu văd la noi ceea ce vrem să-i învățăm pe ei. 

Un copil crește sănătos, fericit, responsabil și împlinit, când vede că ceea ce este învățat este 

respectat cu sfințenie de cei ce îl învață. Maica Tereza spunea foarte frumos ”că  dacă vrei să schimbi 

lumea, să te  duci acasă și  să-ți iubești familia”. 

Copilul trebuie să audă cât mai des de la părinții săi vorbe care vor contribui la formarea 

personalității și caracterului, precum: te iubesc, sunt mândră de tine, îmi pare rău, te rog, mulțumesc, te 

ascult, te iert, ai ceea ce ai nevoie, îți sunt alături, învață din greșeli, e responsabilitatea ta,  sunt sigură că 

poți.  

El trebuie îndrumat să deprindă buna –cuviință în cuvânt , în îmbrăcăminte , în ținută și în purtare. 

În copilărie  lucrul acesta e cu atât mai potrivit cu cât atunci e foarte puternică  , tendința de a imita , mai 

ales exterior , iar obiceiurile împrumutate pot, statornicindu-se să rămână pentru toată viața.   În străduința 

de a forma caracterul copiilor lor, părinții trebuie să conlucreze armonios. Să nu dărâme unul ceea ce 

construiește celălalt. Între părinți și copii trebuie să existe permanent un dialog, într-o atmosferă de 

înțelegere, de respect și dragoste, de delicatețe și politețe , având ca scop înlăturarea greșelilor existente în 

gândirea copilului și întărirea părerilor bune. Copiii trebuie să știe că există reguli și limite, care îl ajutăsă 

se simtă în siguranță și să se controleze. 

Trebuie să acționăm din timp prin încurajarea și întărirea încrederii în sine a copilului, când face 

lucruri bune, ajutându-l unde este nevoie , astfel încât să nu se simtă nici inutil , nici incapabil , nici copil 

rău, care nu învață sau își supără părinții prin anumite comportamente nepotrivite. 

Nu îi ajutăm pe copii spunându-le doar ce este periculos , ce nu folosește și ce trebuie înlăturat . 

Educația nu este suma interdicțiilor, ci trebuie să fie suma mesajelor și stimulilor pozitivi, care fac de 

prisos obiceiurile nesănătoase. 

Un copil este inițiat în bucuria vieții când se joacă împreună cu părinții săi, iese la plimbare cu ei, 

citește  împreună  cu ei o carte, fac mișcare,   merg la teatru la spectacole potrivite ,iau masa împreună, 

urmăresc anumite emisiuni educative ce-i trezesc copilului dorința de cunoaștere și aprofundare.Cei mai 
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mulți copii se refugiază la televizor în programe nepotrivite sau în jocuri pe calculator, ori utilizarea 

excesivă a telefonului, deoarece le lipsește legătura cu părinții lor . fără efort și implicarea personală a 

părinților nu se poate face educație.Atâta timp și efort cât oferă cineva , atât se va și bucura mai târziu de 

rezultatele corectei educații a copiilor săi. 

 Copilul de astăzi, ce va deveni adultul de mâine , își va aminti ce a învățat în familia de acasă , ce 

bine s-a simțit alături de cei dragi și va perpetua aceste principii sănătoase în familia pe care și-o va 

întemeia mai târziu. 

Ca părinte și educator care modelăm sufletele copiilor trebuie să ținem cont de ce spunea și  Plutarh 

” Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli , ci o făclie pe care să o aprinzi astfel încât, mai târziu, 

să lumineze cu lumina proprie”. 

”O educație justă ne asigură o bătrânețe fericită, una greșită ne va aduce suferințe , lacrimi și de 

aceasta vom fi vinovați față de ceilalți oameni, față de  țara întreagă.” (A.S. Makarenko). 

Disciplina și libertatea trebuie să se întrepătrundă, altfel educația nu-și are rostul.Sfântul Grigorie de 

Nazianz spunea ”Meșteșugul meșteșugurilor și știința științelor este aceea de a educa bine pe om, ființa 

cea mai deosebită și complicată”. 

Așadar să ne iubim copiii din toată inima, să-i sprijinim și să-i educăm astfel încât să devină 

cetățeni de nădejde ai aceastei țări, care să facă cinste neamului nostru. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

NASTASE LICUTA 

 

 

”Avem o singură mamă și o singură viață. Nu aștepta până mâine să-i spui mamei că o iubești.” 

Eu cred că, mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemenea 

clopotelor în onoarea nașterii noastre. Mai cred că, mamele sunt soarele care strălucește pentru viața cerului 

nostru interior, ca să putem ști că suntem veșnic iubiți și nu avem nevoie să ne mai punem întrebări despre 

asta. 

Am liniștea că oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața, știm că 

deasupra acestei furtuni, avem mereu prezența dragostea lor, a mamelor. 

”Educația în familie”, prin cei șapte ani de acasă, influențează puternic existența individului, 

indiferent dacă el recunoaște sau nu. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra educației copiilor. O mare parte dintre 

cunoștințele despre natură, societate,deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul le 

datorează educației primite în familie. 

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, dar și comportamentul 

lor sociomoral. 

Familia asigură sentimentul siguranței și îl ajută pe copil să depășească obstacolele inerente vieții, 

este punctul de sprijin educându-i să devină persoane responsabile adaptate timpului în care trăiesc. 

Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sau inconștient, le văd cu ochii minții și le urmează. 

Familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toții în diferite ocazii, de a pleca în 

vacanțe. 

Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale în special școala. În cadrul 

familiei mederne se produc unele mutații, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generații cu 

familia formată din două generații, bunicii participând din ce în ce mai puțin la educarea nepoților. 

Alte influențe sociale pot fi considerate migrația de la sat la oraș și urbanizarea satelor. Astfel cresc 

posibilitățile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale și sportive 

și rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.  

Climatul educațional familial cuprinde ansamblul de stări psihice modurile de relaționare 

interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. 

Am convingerea că nu există dragoste ca cea a mamei și nici o legătură mai strânsă cu pământul, 

decât legătura prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului său, ca dragostea de mamă 

este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată când copiii săi au mai mare nevoie de ea, 

dragostea mamei strălucește.... 
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În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă este procesul informativ-educativ 

la care contribuie familia, grădiniţa și comunitatea. 

Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și 

posibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 

cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea 

metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de 

cooperare dintre diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația 

preșcolară având ca funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile 

specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale. 

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea 

scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în 

care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al elevilor, 

precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative.  

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi societate atrage 

după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate sunt 

direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că 

în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

Cei doi termeni:grădinița, familie, defalcaţi ar arăta aşa: 

Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orăşean. Aici 

fiind foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de 

congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici copilul dispune de 

o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar bun.Totuşi şi la sat, acolo 

unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este foarte importantă. Grădiniţa 

răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se află, de aceea poate 

că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. “Acasă” la grădinița. 

Este o 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.  

În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate 

specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Familia însăşi 

există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceştia, integrează 

schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este 

reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea nevoilor lui, 

dar şi de oamenii importanţipentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are tabieturile sale. 

Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi retragere, 

locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim pe care copilul nu-l 
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împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra devenirii lui: părinţii, fraţii 

şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin. Copilul însă nu ezită să-şi 

aproprie spaţii şi să-şi creeze obiceiuri în casele oamenilor apropiaţi cu care el stabileşte legături afective: 

aşa se întâmplă cu casa bunicilor,mătuşilor şi a altor rude.  

Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de 

siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au 

detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai 

realistă (care nu este prea încărcatăde afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să legestioneze. Tot 

prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de 

apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  

Parteneriatul grădiniţă – familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, grădiniţă, 

la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 

educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a 

asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea 

părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în 

părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească mici genii. 

O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru 

buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe 

care o are copilul de a fi în societate.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi părinţii desfăşurate în 

cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţia părinţilor. În cadrul acestor 

întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea 

meniului zilnic corespunzător pentru menţinerea sănătoasă a copilului. 

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. La serbare pot participa părinţi şi rude 

ale copiilor. Părinţii por fi implicaţi nu doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, 

propuneri de teme, de activităţi.  

Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul 

comunităţi. Părinţii de la un întreg nivel beneficiază, în cadrul lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor 

specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează 

programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri). Comitetul de părinţi al 

clasei, ales anual, constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor, fiind forul organizat în 

vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc. 

Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul şi curiozitatea 

părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate, planuri de intervenţie, etc.) contribuie 

la lărgirea  experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii 

educaţionale. 

Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii corespunzătoare 

de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană etc., pentru eliminarea exploatării copiilor, determinarea 

părinţilor a-şi integra copiii în activităţi recreative, în cluburi ale copiilor etc. 

Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de 

implicare în actul educativ. 

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui 

sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un 

schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. 
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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 
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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. 

 

SURSĂ: 

 

• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 

• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/ 

• https://surorileprovidentei.ro/tema-parinti/importanta-celor-7-ani-de-acasa-2019-12-19  
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Educarea unui copil este un fenomen complex, ce are la bază cooperarea mai multor factori.  

Familia şi şcoala dețin un rol important în educarea copiilor, influențând atât dezvoltarea fizică cât și 

pe cea psihică a lor.  

Pentru copil, familia reprezintă primul model de cooperare, de integrare și de rezolvare a situațiilor 

problemă, familia având rolul de a-și pregăti copiii pentru a deveni parte a comunității și a societății, având 

cel mai important rol in evoluţia psihica a acestora. 

În familie se dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor, se formează cele mai 

importante deprinderi de comportament, cum ar fi: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 

vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate.  

Școala este o instituție de educație, de formare și de orientare care creează premise favorabile pentru 

elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Ea pune accentul pe valorizarea 

individului prin stimularea elevilor în privința aptitudinilor, atitudinilor și trăsăturilor de personalitate. 

Şcoala si familia au ca scop educativ formarea copiilor, colaborarea lor fiind necesară în  dezvoltarea 

comportamentului copiilor. 

Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării, în domeniul comportamentului, în domeniul 

dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, 

igienico-sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară 

de clasă şi şcoală. 

  Pentru  asigurarea succesului școlar, colaborarea dintre scoală și familie trebuie să se realizeze 

printr-un program comun de activităţi, cum ar fi: întâlnirile cu părinţii, şedinţele, consultaţiile, vizitele la 

domiciliul elevului, serbările şcolare. Această colaborare poate să ajute profesorii în munca lor, poate 

perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, poate îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar, poate 

îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor, poate dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor, poate 

conecta familiile cu membrii şcolii. 

Colaborarea dintre cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – asigură o bună integrare a 

copilului în activitatea  şcolară şi în viaţa socială, aducând schimbări   importante în beneficiul copiilor. 

Implicarea părinţilor  în educaţia copiilor lor determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a 

şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 
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Familia partenerul de bază în activitatea școlară 

 

 

 

NEACSU IOANA MIHAELA 
 

 

 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul/preșcolarul 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. 

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. 

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, bunicii participând 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 tehnică, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o 

schimbare în mentalitatea 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 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.  

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 ajungând deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea 

copilului.  Astfel, copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi/sau admonestat.  

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 şi „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. 

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 îmbunătăţite atunci când educatorii îi abordează pe părinți la 

nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred că ar trebui sau ar putea să 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 

410



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 

perspectivă din care sunt privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața 

reală, elevul  
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INFLUENŢA MODELELOR COMPORTAMENTALE PARENTALE                           

ASUPRA  DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII COPIILOR 

 

Prof. înv. preșc. Neag Lorena Luciana 

 

 

Preşcolaritatea, sau cea de a doua copilărie, se caracterizează printr-o deosebită receptivitate la 

influenţele mediului şi prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihică. Familia este factorul cu cea mai mare 

contribuţie la acest proces, de care grădiniţa trebuie să ţină seama. Se ştie că pentru majoritatea preşcolarilor, 

grădinița este cel de-al doilea factor care exercită influenţe puternice asupra formării personalităţii lor.  

Dezvoltarea optimă  a copilului se petrece în condiţiile acţiunii concordante a acestor doi factori. De 

aceea educatoarele trebuie să ştie că „pentru a cunoaşte bine copilul în scopul de a-l educa bine, să se 

studieze de aproape locul pe care el îl ocupă în viaţa grupului familial, să se studieze trebuinţele pe care 

acest grup îi dă posibilitatea să şi le satisfacă, precum şi dificultăţile pe care el le poate întâlni în mediul 

respectiv şi rolul pe care fiecare din membrii familiei şi-l asumă în faţa lui”(M.Debesse, 1973, Prefață). 

În mod natural, familia este primul factor care contribuie la structurarea componentelor de bază ale 

personalităţii copilului. Influenţele ei sunt foarte variate. „Copilul se găseşte astfel introdus de la început 

într-un eşantion foarte reprezentativ al societăţii, cu diversitatea ei de persoane, cu încrucişarea de generaţii, 

cu prezenţa la un loc a trecutului şi viitorului şi cu profunda solidaritate care leagă între ei pe toţi membrii” 

(P. Osterrieth, 1973). 

Prin urmare, familia ca unitate relativ restrânsă oferă copilului o diversitate de relaţii interpersonale 

şi modele comportamentale necesare pregătirii acestuia pentru viaţă. Se apreciază că părinţii contribuie la 

dezvoltarea psihică a copiilor lor, nu atât prin vorbe, cât prin faptele lor, prin viaţa comună şi interacţiunile 

de fiecare zi. 

Contribuţia mare a familiei la modelarea comportamentelor copiilor şi la dezvoltarea personalităţii 

lor se explică, pe de o parte, prin capacitatea de învăţare şi deosebita lor receptivitate la ceea ce vine de la 

părinţi şi, pe de altă parte, prin felul în care părinţii răspund nevoilor lor. Legătura afectivă foarte puternică 

ce se stabileşte între copil şi mama  sa îl face pe acesta să preia foarte repede şi uşor gesturi, mişcări, acţiuni, 

expresii faciale, structuri verbale, atitudini şi comportamente sociale. 

Procesul  acesta este însă dependent şi de modul în care părinţii reacţionează la manifestările 

copilului. Acest aspect diferenţiază puternic dezvoltarea copilului în familie faţă de cadrul specific 

instituţiilor de ocrotire. Dragostea părinţiilor faţă de copii îi face să reacţioneze într-un mod specific la 

cerinţele lor, iar aceştia din urmă să treacă de la răspunsuri generate de pulsiunile lor fiziologice la conduite 

socializate. 

Se ştie că cei mici imită imediat ceea ce fac părinţii, chiar dacă gesturile nu li se potrivesc întotdeauna; 

comportamentele însă se vor selecta şi vor fi păstrate, repetate şi consolidate numai cele necesare. 

Comportamentele care se însuşesc prin învăţare inteţionată se vor înmulţi şi se vor complica treptat, o dată 

cu creşterea copilului. Dar în toate cazurile vor fi importante reacţiile părinţilor la reuşitele copiilor.  

Cercetătorii au evidenţiat unele dintre cele mai frecvente şi mai semnificative reacţii ale părinţilor, 

cum ar fi „răspunsul prin contingenţă”, care este reacţie imediată şi pozitivă la provocările care vin din 

partea copilului: un surâs, întinderea mâinilor către adult, etc. O altă reacţie a părinţilor a fost numită 

„raportare socială” şi constă în faptul că un copil care se află prima dată în faţa unei situaţii sau obiect cu 

totul nou  este în primul rând atent la reacţiile părinţilor şi apoi  îşi construieşte  propriul răspuns. 
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Învăţarea comportamentelor corespunzătoare diverselor situaţii este o preocupare constantă a 

părinţilor.  

Autorul Kaye a făcut câteva recomandări utile părinţilor: 

• Asigurând încă  de la naştere satisfacerea nevoilor fizice şi emoţionale ale copiilor pregătesc 

terenul pentru comunicarea  şi relaţionarea acestora; 

• Protejându-i de pericole  le permit să facem ceva nou; 

• Îndrumă  procesul de achiziţionare de noi comportamente; 

• Întăresc şi confirmă comportamentele adecvate însuşite şi manifestate de copii: 

• Le oferă intenţionat modele de acţiune, relaţionare afectivă, comunicare etc.; 

• Încurajează comunicarea copilului şi îl pregăteşte pentru relaţionări din afara familiei; 

 

Prin urmare, familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvoltării sale fizice şi psihice. Ea 

îndeplineşte roluri formative specifice şi de neînlocuit. 
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Importanta educatiei in familie 

 

 

Prof. înv. preșc. Anca Neagoe 

Gradinita nr. 53, sector 5, Bucuresti 

 
 

  

Primul si cel mai important rol in formarea si dezvoltarea copilului il are familia, deoarece ea 

reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt sadisfacute nevoile fiziologice si sociale in perioada 

ciclului de crestere. 

Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. Avându-i 

pe părinți drept educatori, învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-l  vor îndruma  în viață – lecții 

despre respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere 

hotărâtoare spre bine sau spre rău.  

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 o poate oferi când face o 

faptă bună. Familia trebui sa stie ca un copil  nu are nevoie doar de un adapost, hrana  si haine , familia si 

caminul reprezinta  pentru copil scoala primilor ani . 

Socializarea, asumarea responsabilităţilor şi exprimarea emoţiilor sunt o parte dintre abilităţile pe 

care un copil trebuie să şi le însuşească în cei 7 ani de acasă. Părinţii sunt principalele modele  pe care copiii 

le urmează. 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. Dacă acum 30-40 de ani se punea mare preţ pe regulile de politeţe, cum trebuie să bei sau să 

mănânci, acum sunt valorizate vigilenţa şi iniţiativele. Valorile s-au schimbat Educaţia primită în present 

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. „Valorile s-au schimbat. 

Înainte se punea preţ pe comportamentul de politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, iara cum sunt 

valorizate vigilenţa, asumarea responsabilităţilor şi iniţiativele. Aceste diferenţe se văd şi în autobuz, unde 

generaţiile trecute de prima tinereţe se simt ofensate de comportamentul adolescenţilor.Acum e important 

să fii primul pentru căr esursele sunt limitate“, explică psihologul BogdanaBursuc. Libera exprimare este 

un comportament încurajat în prezent. „Copilul de acum 20 de ani era mult mai complicant.Acum are acces 

la o cantitate mai mare de informaţie, iar gradul de socializare este mai mare. Respectul de odinioară era, 

mai degrabă, o consecinţă a fricii, nu unul autentic.Respectul se câştigă, nu se impune.Altfel, când copilul 

ajunge la poziţie de egalitate, balanţa se echilibrează sau chiar se răstoarnă. Este un lanţ al agresivităţii“, 

adaugă psihopedagogul Sorina Constandache. Furia, exprimată prin cuvinte, nu prin acţiuni. 

În primii 7 ani de viaţă, copilul ar trebui să-şi însuşească o serie de abilităţi sociale şi 

emoţionale.„Abilităţile sociale presupun ca micuţii să înveţesă-i ajute pe ceilalţi fără să aştepte o 

recompensă, să-i asculte, să le dea atenţie şi să resolve conflictele într-un mod pozitiv, fără să se 

răzbune.Întrebaţi-vă copilul cum se simte atunci când este  ajutat şi spuneţi-i că la fel de bine s-ar simţi şi 

cel pe care l-ar ajuta el“, explică Sorina Constandache, psihopedagog la „Mind Institute“ din Bucureşti. În 

plus, copiii trebuie să înveţe să-şi împartă experienţele şi jucăriile cu alţii. La fel de importante sunt şi 

abilităţile emoţionale.  

Părinţii trebuie să-i înveţe pe copii cum să-şi exprime emoţii precum furia sau frica.„Învăţaţi-i pe 

copii să-şi exprime furia prin cuvinte de genul «sunt furios» şi să spună apoi motivele.Furia nu trebuie 

exprimată prin acţiuni", mai spune psihologul.Nu le încurajaţi copiilor atitudinile nepotrivite. 
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Învăţaţi-i să-şi strângă singuri jucăriile.Asumarea responsabilităţilor este bine să înceapă tot în această 

perioadă. Învăţaţi-vă copiii să-şi strângă singuri jucăriile sau daţi-le sarcini foarte simple, cum ar fi să ajute 

la aşezarea mesei. Părinţii foarte ocrotitori sau cei foarte critici le transmit copiilor mesaje greşite, cum că 

nu sunt în stare să facă anumite lucruri, fapt ce poate duce la apariţia inhibiţiilor. „Multe greşeli apar la 

primul copil.Părinţii nu-l lasă să facă nimic, iar, în final, copilul ajunge să nu-şi mai assume 

responsabilităţi“, atrage atenţia Andreea Dumitrescu, psiholog la Centrul Mindcare. 

"Respectul de odinioară era, mai degrabă, o consecinţă a fricii, nu autentic.Respectul se câştigă, nu 

se impune." 

Ce riscaţi dacă micuţul stă cu bunicii sau bona Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bunici sau bone, trebuie 

să fiţi atenţi să încurajaţi aceleaşi tipuri de comportament pentru a nu-i bulversa. „Bunicii nu prea stabilesc 

standarde. 

Părinţii ar trebui să le explice acestora riscurile unui astfel de comportament pentru copii. Pentru că 

nu vor avea abilităţi sociale, copiii vor ajunge să strice jocurile altor micuţi sau să facă tot posibilul să obţină 

jucăriile celorlalţi“, afirmă psihopedagogul Sorina Constandache. În plus, diferenţele de educaţie pot 

încuraja comportamentele negative. „Dacă există multe contradicţii între regulile de disciplină, copilul va 

testa foarte multe alternative de a obţine ceva şi de fiecare dată va începe cu cea benefică pentru el“. 
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Educația în familie 

baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață 

 

 

Prof. înv. preșcolar: Neagoe Elena 

G. P. N. Udrești, Dănicei Vâlcea 

 

 

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. 

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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Cei șapte ani de acasă 
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G.P.N. Cîrbești, Drăguțești 

 

 

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.  

Şcoala 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 diferită de cea a generaţiilor anterioare. Se constată că 

părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, cei mai mulți confruntându-se cu problema 

echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă 

a educației pe care părințiio oferă copiilor în prima parte a copilăriei 

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 debutul 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.  

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 se desfășoară 

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 necesar 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.  
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Educația în familie – baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor 

 

Profesor. Neagotă Marius Alin 

Școala Gimnazială Lucian Blaga “Baia Mare” 

 
 

 

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 

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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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.).  

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 
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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. 
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ROLUL FAMILIEI PENTRU CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. Înv. Primar Neagu Petronela 

Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu", Călăraşi 
 

  

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. 

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 – 
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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, şcoala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată  substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă,  acestea doar o pot perpetua. 
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FAMILIA – PUNCTUL DE PLECARE ÎN FORMAREA VIITORULUI OM 

 

NEAGU ROXANA 

 

 

Încă din primele clipe de viață, familia reprezintă una dintre cele mai importante elemente din 

existența unui copil. Familia oferă primele modele de comportamente, crează primele obișnuințe și 

deprinderi dar, totodată familia trebuie să vină în sprijinul instituțiilor specializate (grădiniță, școală) și să 

consolideze deprinderile, obișnuințele, comportamentele însușite de către copil în acest cadru organizat și 

specializat în educarea viitorilor adulți. Familia este cea care influenţează atitudinea copilului faţă de 

învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. Între 

instituțiile școlare și familie ar trebui să existe o legătură permanentă, scopul final al amândurora fiind acela 

de a forma un individ armonios dezvoltat.  

De-a lungul timpului prin numeroase studii s-a constatat că acei copii care sunt înconjurați de 

dragostea și sprijinul membrilor familiei au rezultate școlare mult mai bune față de cei ai căror părinți au 

un program foarte încărcat și nu petrec suficient timp alături de copii.  Familia înseamnă înţelegere, bucuria 

de a sta împreună, de a fi cu toţii cu diferite ocazii, de a pleca în vacanţe, de a avea  relații armonioase, în 

care comunicarea să se realizeze atât dinspre părinte către copil, cât și dinspre copil către părinte. 

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, 

iar acestuia i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat. 

În formarea copilului o amprentă foarte mare este pusă și de şi alte persoane, instituţii şi organizaţii 

sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei 

respectiv şcolii. Membrii familiei asigură sentimentul de siguranţă în sufletul copilului şi îi ajută pe acesta 

să depăşească obstacolele întâlnite pe parcursul vieţii. Familia este punctul lor de sprijin, educându-i să 

devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Tot familia este cea care trebuie să învețe 

copilul cum să învețe câte ceva din tot ce vede în jurul său, din experiențele trăite, din încercările și erorile 

făcute. O familie "bună" va îndruma copilul să încerce, să experimenteze, să facă propriile greșeli pentru a 

putea trage singur concluziile rezultate în urma confruntării directe cu o anumită situație de învățare. 

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. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 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 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. Copiii sunt oglinda părinților, sunt rezultatul direct al tuturor acțiunilor acestora, 

iar la o analiză amănunțită, dar cinstită a cuvintelor, gesturilor, atitudinilor și acțiunilor realizate de către 

părinți în relația directă sau indirectă cu propriul copil, părintele cu siguranță se va recunoaște în toate 

cuvintele, gesturile, atitudinile și acțiunile realizate la rândul său de către viitorul adult.   

Familia era formată, în general din cel puțin două generaţii: părinți și bunici, care participau împreună 

la educarea copiilor din familie. În momentul actual tendința este ca bunicii să se implice din ce în ce mai 

puțin în educația copiilor din familie, acest loc extrem de important, fiind ușor, ușor ocupat de metode de 

“parenting” moderne, dar care de multe ori nu sunt înțelese și aplicate corect de tinerii  părinți, acest lucru 
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ducând la situații greu de gestionat atât pentru părinți cât și pentru cadrele didactice care relaționează cu 

micii învățăcei. Această aplicare eronată a unor metode moderne de educare a copiilor, poate da nastere 

unor situații tensionate în cadrul familiei sau în cadrul clasei de elevi, de multe ori fiind necesară intervenția 

unei persoane specializate cum ar fi un psiholog sau un consilier școlar.   

Membrii unei familii trebuie sa sprijine copilul în dezvoltarea lui fizica, intelectuală, morală și 

estetica.  

Din punct de vedere fizic o familie trebuie sa asigure copiilor hrana şi îmbrăcămintea. Sa îi ferească 

de pericole, le acorde un timp de joacă, sa  le creeaze condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijească de 

sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice 

– „o minte sănătoasă într-un corp sănătos.” 

În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea 

exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. 

La nivel moral 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. 

Pe lângă sprijinul moral, fizic și intelectual 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. 

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, dorindu-și ca în viitor să fie 

asemenea unuia dintre părinți, considerându-l pe acesta un model demn de urmat. 
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Importanța educației în familie 

 

 

Grădinița cu Program Normal nr. 1 Dorobanțu, jud. Călărași                                                                                                                   

Prof. Înv. Primar și preșcolar Neagu Silvia 

 

 

Familia are un rol semnificativ în educația copilul și încă de la vârsta preșcolară. Cât timp relația 

dintre cadrul didactic și părinte este una constructivă în privința copilului, cu siguranță educația copilului 

va fi una de calitate.  

Această relație dintre cadrul didactic și părinte se construiește în primul rând din interesul părintelui 

pentru educația propriului copil. Astfel,  părintele își arată acest interes prin intervievarea educatoarei de 

câte ori este posibil și caută sfaturi pentru a știi cum să continue acasă activitatea susținută în grădiniță.  

Educatoarea trebuie să fie deschisă cu fiecare părinte în parte și să explice foarte bine ceea ce au de 

făcut. Prin activitățile de consiliere, părinții sunt informați cum să se comporte cu copii în diferite situații.  

Scopul activităților de consiliere psihopedagogică în grădiniță este de a oferi resurse formative pentru 

dezvoltarea personală a copiilor, pentru buna adaptare în mediul educativ și generarea stării de bine în 

pregătirea pentru școală și pentru viață.  

Principiile după care se organizează și se desfășoară activitățile de consiliere cu preșcolarii în 

grădiniță se referă la: utilizarea unui limbaj accesibil adecvat vârstei și nivelului de înțelegere; diferențierea 

și individualizarea intervențiilor în raport cu personalitatea și problemele copiilor; stimularea motivației și 

atenției copiilor prin activități atractive de joc, desen, modelaj, roluri din povești; dezvoltarea unor relații 

de apropiere, încredere, protecție emoțională pentru copii, părinți, personalul grădiniței. 

Educatoarea trebuie să trimită însemnări părinților prin care aceștia sunt înștiințați în legătură cu 

activitățile grupei și unde este cazul trebuie menținută comunicarea personală cu părintele.  

Cadrul didactic trebuie să aibă însemnări privind modul de viață, nivelul de cultură, relațiile 

interfamiliale, cât și modul de interacționare cu copilul în familie astfel încât educatoarea să contureze 

profilul psihologic al copilului și să poată indentifica progresul sau regresul și motivul acestuia.   

Educatoarea va explica părinților regulile grupei și modul în care acționează când acestea nu sunt 

respectate, modul în care se lucrează în grădiniță și felul în care ei ar trebui să continue acasă această 

educație.  

Părintelui trebuie să i se explice cât de importantă este implicarea lui și să li se mulțumească pentru 

sprijinul acordat. Întotdeauna, educația de calitate a venit din această comunicare specială între cadrul 

didactic și părinți, iar beneficiarul principal a fost copilul. 
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Importanța familiei în educația copilului 

 

 

autor: Neamț Georgeta 
 

 

 

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. 

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  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. 

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 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. 
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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. 

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. 

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. 

Fă-ți timp pentru copilul tău pentru că ”cei mai severi judecători sunt copiii noștri”. (proverb rusesc) 
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ROLUL FAMILIEI 

ÎN DEZVOLTAREA GLOBALĂ A COPILULUI 

 

 
 

Prof. înv. preşc.: NEAMȚU CRISTIANA                                                                          

Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată” Craiova 

 

 

Menirea educaţiei este aceea “de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”. (Gentil, G. The 

Reform of Education). 

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. “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 judicios echilibru al 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 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. 

Cultivarea la preşcolar a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un 

sistem referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele circumstanţe particulare, printre care cele 

mai de seamă sunt împrejurările concrete ale fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea 

educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită 

coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor grupului familial. 

Cultivarea dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de activitate şi 

nu de dialog, de descoperirea virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi. 

Binele ajunge la copilul mic, de cele mai multe ori, sub formula "e bine să faci aşa !" şi - mai ales - 

"nu e bine ce faci !".  

Apropierea copilului de bine (cu semnificaţia de normă de comportare şi nu de ordin ce trebuie 

ascultat) constituie calea spre înţelegerea binelui cu participare şi cu satisfacţiile ce decurg. Interdicţia de a 

nu se juca pe stradă sau pe trotuar cu mingea trebuie să fie înlocuită cu măsuri concrete evidente, creându-

se un alt loc, sau oferindu-i prilejul unor jocuri mai captivante cu participarea directă chiar a părinţilor. 

Pentru a putea descoperi "binele" care mai târziu va deveni "principialitate, cinste, spirit de a-ţi 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 şi de către părinţi. Respectiv, cerând copiilor 

să acţioneze într-un anumit mod, părinţii să constituie modelul şi imboldul în acea direcţie şi nu factor 

derutant. Mobilizarea progresivă a efortului pentru a săvârşi fapte bune, de laudă, crearea sistematică a unor 

condiţii favorabile dezvăluirii întregului potenţial spiritual reprezintă însăşi logica pedagogică în munca cu 
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preşcolarii. 

Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, reprezintă 

şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, 

ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. Familia este grupul cel mai 

important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi modelează persoana umana.  

Transformarea individului în persoană adică în ;individ cu status social” este întâi de toate opera 

familiei. Sunt două cauze care explică această influenţă a familiei asupra persoanei : una este legată de 

faptul că acţiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de acela că multă vreme familia e calea 

prin care se canalizează oricare altă acţiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume socială a 

copilului. 

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. 
 

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 mica 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 mica 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 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. 

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădiniţa, iar apoi cu şcoala. 

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 
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permanente dintre familie şi grădiniţă, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază  în 

munca de formare a preşcolarului.  

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 educaţie în grădiniţă şi în familie, fixarea unor sarcini ale educaţiei 

în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din grădiniţă sunt condiţii de 

asigurare a unei unităţi de vederi a grădiniţei şi familiei. 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 vederea educării copilului, sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii 

trebuie să le dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizica şi psihică etc. Deseori 

părinţii se plâng: "Nu ştiu de ce nu mă ascultă! Ce mă voi face cu el când va fi mai mare?". Dacă această 

problemă ar fi corect înţeleasă de părinţi şi ar acţiona în spiritul rezolvării ei, fără a genera paralelisme între 

grădiniţă şi familie, atunci nu ar exista dereglări în conduita copiilor, iar părinţii nu-şi vor pune întrebările 

de mai sus. Prin investigaţia psihică a copilului său părintele va descoperi imensul lor potenţial şi apoi de 

a-l valorifica în opera de formare a unei personalităţi de succes. 
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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 imporante.  

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. Cunoașterea de către 

cadrul didactic a copiilor încredințați spre educare, ca și a părinților acestora reprezintă, fără îndoială, 

premisa reușitei activității instructiv-educative. Literatura pedagogică atestă existența unor tipori de părinți 

și copii, la care ne vom referi în demersul de față. 

După temperamentul și comportarea față de proprii copii, părinții pot fi protectori sau exigenți, 

interactivi și directivi. 

1. Caracteristici ale părintelui protector 

-asigură copilului securitate; 

-este deosebit de sensibil la nevoile copilului; 

-este factor stabilizator al familiei; 

-se sacrifică pentru copil; 

-ia în considerare doar aspectele positive ale copilului. 

Riscurile părintelui protector 

-cedează ușor la rugămințile copilului; 

-nu are în vedere responsabilitatea copilului. 

Copiii unor asemenea părinți devin în totalitate dependenți, nu au inițiativă, nu își asumă 

responsabilități. (,,Nu pot să fac!”; ,,Nu sunt în stare!”; ,,Părinții o să rezolve totul!”; ,,Vreau...”) 

Cum poate deveni un părinte protector mai bun ca părinte? 

-să-și exprime nemulțumirea și dezamăgira față de aspectele negative ale comportamentului 

copilului; 

-să fie ferm atunci când este vorba de respectarea regulilor stabilte; 

-să încurajeze inițiativa copilului; 

-să-l învețe pe copil să devină responsabil și apt să facă față singur diverselor situații; 

-să accepte că și copilul se maturizează și are nevoie de independență. 

Caracteristicile părintelui exigent 

-este preocupat de corectitudinea (perfecțiunea) acțiunilor copilului; 

-presează copilul să învețe, să studieze permanent; 

-pretinde copilului o înaltă competivitate. 

Riscurile părintelui exigent 

-sancționează orice deviere de la drumul considerat corect; 

-încearcă să mențină controlul prin stabilirea unor standarde prea înalte în raport cu 

responsabilitățile reale ale copilului; 

-nu-și exteriorieză sentimentele față de copil; 

-admite cu greu ideea că și copilul este supus greșelii; 

- chiar și greșelile minore ale copilului sunt excesiv apreciate; 

-este critic, intolerant, rigid. 
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Astfel de părinți riscă să aibă copii neîncrezători, descurajați, copleșiți de exigențe sau copii rebeli, 

care nu acceptă regulile, nu țin cont de ceilalți (,,M-am săturat să mi se tot spună ce să fac) 

Cum poate deveni un părinte exigent mai bun ca părinte? 

-să accepte cănimeni nu poate să fie perfect; să accepte copilul așa cum este; 

-să încurajeze copilul să-și exprime gândurile, trăirile, dificultățile și neajunsurile; 

-să fie atent la întrebările pe care le pune, pentru a nu transforma conversația într-un interogatoriu; 

-să-și exprime criticile într-o manieră constructivă; 

-să considere copilul mai important decât rezultatele obținute; 

-să învețe să se relaxeze și să fie spontan în relațiile cu familia. 

Caracteristicile părintelui interactiv 

-îi place să-și petreacă timpul cu copilul și cu prietenii acestuia; 

-este cald și înțelegător – ajută copilul când acesta are probleme și apelează la el; 

-îi place să dialogheze cu copilul; 

-asociază rolul de părinte cu cel de prieten. 

Riscurile părintelui interaciv 

-poate avea tendința de a vedea doar aspectele pozitive ale copilului; 

-poate fi manipulate de către copil; 

-are încredere în el și accept ceea ce-i spune fără să-i pună întrebări legate de o anumită situație; 

-din teama de a nu fi plăcut de copil, devine adolescentin, neautoritar. 

Cum poate deveni un părinte interactiv mai bun ca părinte? 

-să fie ferm și consecvent în aprecierea comportamentului copilului; 

-să stabilească limitele inerente dintre rolul de părinte și cel de prieten; 

-să țină cont de faptul că, în dezvoltarea sa, copilul, pe lângă iubire sau acceptare, are nevoie și de 

disciplină. 

Caracteristicile părintelui directiv 

-este responsabil, plin de energie și competent; 

-constituie un model pentru copil; de multe ori aceștia se laudă cu succesele și realizările părinților; 

-ia toate deciziile, inclusiv în locul copilului; 

-este autoritar; 

-așteaptă de la copil să devină bun lider. 

Riscurile părintelui directiv 

-are tendința de a manifesta furie pentru a controla comportamentul copiilor; 

-nu accept în fața copiilor propriile erori; 

-are obiceiul de a-l zori pe copil să facă un anumit lucru; 

-din frica de a-și pierde controlul, devine dominator, dictatorial (,,Nu întreba de ce! Doar fă!”). 

Sub influența unor asemenea părinți, copilul este lipsit de inițiativă, de opinii și de încredere în 

forțele proprii. Totodată, el poate imita ,,modelul” dominator, căutând să impună celor din jur propriile 

păreri. 

Cum poate deveni un părinte directiv mai bun ca părinte? 

-să accepte că și copilul poate lua decizii; 

-să relizeze că-și poate răni copilul prin felul cum comandă; 

-să accepte că altul poate avea un ritm mai lent ca al lui; 

-să petreacă mai mult timp cu copilul; 

-să accepte și să recunoască când el însuși greșește; 
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Importanța educației în familie 

 

 

Nedelcu Elena 

 

 

 

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat si joaca un rol important in viețile noastre. Familia este primul 

grup social din care face parte copilul. Mediul in care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă 

și se formează pentru viață îl oferă familia. 

Familia are rolul central in asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 

copilăriei, condiții ce stau la baza structurii personalității individului. 

Primii educatori sunt părinții, ei sunt primii cu care interacționează copilul. Familia este modelul pe 

care copiii îl imită; modul de viață al familiei este principalul reper în viața copilului.  

Comunicarea intrafamilială influențează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea 

personalității lui. Copiii își observa proprii părinți cum acționează în rolul de părinți, ei sunt primele modele 

pentru când aceștia vor deveni părinți. 

Familia poate contribui la creșterea factorilor educogeni ai familiei prin activități specifice.  

„Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu îți învață copilul ce nu l-ai învățat tu” – 

Georffrey Holder 
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Importanța educației în familie 

 

 

Prof. Nedelcu Mihaela,                                                                                                                                       

Liceul Tehnologic Petrol, Moreni, Dâmbovița 

 
 

Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează educația primită în familie. 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. 

Familia reprezintă un microsistem social, deoarece ea cuprinde aproape toate elementele structurale 

ale sistemului social global. Ea presupune: relaţii şi implicaţii de natură economică, juridică, spirituală, 

afectivă, educaţională, biologică şi socială. 

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea si 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. Este importantă familia în educația copiilor, deoarece  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: hainuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă ca 

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 simtul 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 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 aceasta vârsta, 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. 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 actiuni, copiii sunt încurajați și laădați, iar pentru altele 

sunt certați de către părinți. 
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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 îțteleg că adesea copilul este incorect nu pentru 

că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie ăse 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 suărăarile lor. Dar aceasta 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. 

Experientț educaţiei 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 problema aparte a educației în familie o constituie copilul 

unic. Nu e stede 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 prieteni 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 colectiv. 

Rolul familiei în procesul de socializare primară a copilului este evident și accentuat în societatea 

modernă. Familia constituie factorul primordial al formării şi socializării copilului, ca şi cadrul fundamental 

în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale fundamentale, biologice, psihologice şi sociale. Prin relaţiile 

sale cu părinții, cu fraţii sau cu bunicii copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi 

cunoaşte valoarea şi începe să şi formeze o imagine corectă despre sine și despre ceilalți. Familia are datoria 

de a facilita socializarea primară a copilului şi adaptarea acestuia la condiţiile impuse de societate. Relaţiile 

copilului cu familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legături afective puternice, cu impact 

direct asupra procesului de socializare. 

Familia reprezintă prima colectivitate integratoare ce condiționează toate achizițiile ulterioare.  

Socializarea copilului în familie se realizează prin inculcarea sistematică a unor modele 

comportamentale distinct, ce vizează aspect cum ar fi: atitudinile, limbajul părinților, valorile promovate, 

normele și regulile după care aceștia se conduc, nivelul de cultură și educațional etc.  

Modul de relaţionare din familie, climatul afectiv şi modelul socio-cultural al acesteia sunt foarte 

importante în integrarea socială şi constituirea comportamentelor sociale. Prin relaţiile sale cu mama, cu 

tata, cu fraţii sau cu bunicii copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte 

valoarea şi începe să-şi formeze o imagine corectă despre sine. 

 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. 

 Relaţiile copilului cu familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legături afective puternice, 

cu impact direct asupra procesului de socializare. 

Astfel, putem afirma că familia are un rol important în formarea unui copil.  
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Astăzi, indiferent de perspectiva din care sunt abordate, familia grădiniţa şi apoi şcoala îndeplinesc 

un set complex de roluri, acestea conferindu-le caracterul de universalitate. Din perspectiva sociologiei 

educaţiei, funcţia de socializare a copilului ocupă primul loc. Socializarea începe încă de la naştere şi 

continuă de-a lungul întregii vieţi. 

Socializarea este un proces continuu, întins pe toată durata vieţii, omul fiind condiţionat să se 

adapteze, să caute noi oportunităţi existenţiale. Socializarea primară este prima şi cea mai importantă etapă 

din devenirea unui individ, absenţa acesteia transformându-l într-o fiinţă în a cărei matrice nu s-au setat 

disponibilităţile de socializare, o fiinţă irecuperabilă pe plan social. Rolul familiei ca principal mediu de 

socializare a copilului este foarte important încă din etapele timpurii ale evoluţiei sale şi continuând până 

la sfârşitul adolescenţei, când intervine pregnant un alt tip de socializare, şi anume, cea secundară. 

Educaţia îndeplineşte anumite funcţii în societate: de îngrijire a copiilor de transmitere a experienţei 

de viaţă şi de muncă; de pregătire a copilului ca membru al societăţii; de transmitere a valorilor culturale; 

de dezvoltarea a capacităţilor de asimilare, înţelegere şi interpretare a valorilor culturale. Indiferent de 

perspectiva din care sunt abordate, familia şi şcoala îndeplinesc un set complex de roluri, acestea 

conferindu-le caracterul de universalitate.  

Nu contestăm importanţa nici unuia dintre roluri, dar din perspectiva sociologiei educaţiei, funcţia de 

socializare a copilului ocupă primul loc. Socializarea începe încă de la naştere şi continuă de-a lungul 

întregii vieţi. În primii ani, prin intermediul limbajului, copilul îşi însuşeşte elementele sociale de bază: 

norme, credinţe, valori etc. Dimensiunile dobândite iniţial vor fi completate cu elemente noi, care pe 

parcursul diferitelor cicluri de viaţă. „Socializarea este un proces deosebit de complex, prin care fiinţa ( în 

sens larg ) cu largi disponibilităţi sociale este transformată în fiinţă socială, participantă activ la 

funcţionalitatea organizaţiilor din care face parte”.1  

„Dacă se are în vedere procesul de viaţă a omului, atunci se distinge între: socializarea primară şi 

socializarea secundară”.2 Socializarea primară este primul tip de socializare care intervine în conturarea 

fiinţei sociale care va deveni copilul, încă de la naştere, „echivalează cu umanizarea individului”3şi cuprinde 

perioada situată între naşterea individului şi sfărşitul adolescenţei. „Numărul rolurilor pe care le 

îndeplineşte individul pe această plajă a existenţei sale este foarte mare. În termenii psihologiei, el parcurge 

două etape deosebit de importante ale vieţii: a insului şi a persoanei”4 

Prin acest tip de socializare individul îşi conştientizează rolul şi stabileşte relaţii cu mediul existenţial, 

îşi adaptează comportamentul şi atitudinile în consens cu cerinţele societăţii. „Socializarea primară îi 

permite individului să devină om, ceea ce înseamnă că ea generează în special, atitudini generale de om”.5 

Astfel numeroşi autori arată că părinţi aparţinând unor categorii socio-economice diferite transmit 

copiilor lor valori diferite. În clasele mijlocii şi superioare sunt valorizate autonomia şi stăpânirea de sine, 

imaginaţia şi creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul este pus pe ordine, curăţenie, obedienţă, 

respect al vârstei şi al regulii exterioare, respectabilitate, capacitate de a evita problemele.6 

 
1 Popovici, D., Sociologia educaţiei, Institutul European, Iaşi, 2002, p.166 
2 Popovici, D.,op. cit  p.168 
3 Stănciulescu, Teorii sociologice ale educaţiei. Producerea eului şi construcţia sociologiei, Polirom, Iaşi,1996, p.204 
4 Popovici, op. cit., p.169 
5 idem 
6 Stănciulescu, op. cit. p.204 
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În raport de momentul istoric la care ne raportăm, în decursul istoriei şcoala a deţinut un rol esenţial 

sau secundar, dar niciodată neglijabil, fapt pentru care, începând cu secolul al XIX-lea şi-a extins 

competenţa asupra majorităţii populaţiei globului. Unii sociologi au negat rolul său în educarea omului şi 

în evoluţia societăţii, dar au fost de acord că fără educaţie într-un cadru instituţionalizat nu se poate realiza 

socializarea secundară. „Şcoala reprezintă principalul agent educogen responsabil cu dezvoltarea 

disponibilităţilor de procesare informaţională a oamenilor”.7 În acest context, şcoala deţine rol de factor 

reglator şi potenţator al atitudinilor cu rezonanţă socială, al efortului individului de a se integra social.  

Şcoala nu preia funcţiile familiei, dar le completează, le direcţionează şi le valorifică. „ Dacă 

socializarea se referă la toate influenţele sociale ce se exercită asupra individului în cadrul comunicării 

interumane, educaţia este o activitate declanşată intenţionat în vederea asimilării valorilor sociale. Şi una şi 

alta urmăresc încadrarea individului într-un context social dat”, spunea I. Nicola. 

În aceste condiţii „ învăţarea nu mai este considerată doar o simplă acumulare şi asimilare de 

informaţii care trebuie reproduse la diferite intervale de timp. Ea trebuie concepută, proiectată, realizată şi 

perfecţionată ca acţiune care contribuie permanent la schimbarea în bine a comportamentului elevilor prin 

reorganizarea experienţei cognitive şi psihosociale a acestora”8. 

Între aceşti doi importanţi agenţi educogeni există şi se dezvoltă interdependenţe indispensabile 

orientate spre evoluţia şi integrarea principalului beneficiar al acestui proces, elevul. Astfel, „dacă facem 

distincţie între habitus-ul primar şi habitus-ul secundar (coontinuu), devine clar că succesul misiei şcolii 

depinde în mare parte de familia copilului, după cum şcoala doar confirmă habitus-ul primar conturat în 

familie, îl cizelează sau îl înlocuieşte complet”9. 

În societatea contemporană, titlul şcolar, diploma, certificatul obţinut în urma absolvirii unei şcoli 

reprezintă condiţia sine qua non a inserţiei profesionale şi sociale. Putem concluziona simplu, fără să 

greşim, că fără şcoală nu se poate. „O particularitate a şcolii este dubla sa potenţialitate: productivă şi 

gestionară”.10 

Prin urmare, familia și  şcoala ca agenți socializatori, oferă informaţii, calificări, cât şi un întreg climat 

valoric şi normativ, formal şi informal.  
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7 Popovici, op. cit p.108 
8 Gabriela Cristea, Managementul lecţiei, 2007, p.48 
9 Ionescu, I., Sociologia şcolii. Politici, practici şi actori ai educaţiei şcolare, Polirom, Iaşi, 1997, p.26 
10 Popovici, 2002 p.109 
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. preșcolar Nedelescu Elena-Mihaela                                                                         

Școala Gimnazială Domnița Maria Bacău 

 

 

Meseria de părinte este cu siguranță cea mai grea din lume. Părinții, au datoria și responsabilitatea de 

a le da copiilor o educație adecvată pentru a se descurca mai târziu în societate. Un copil se naște în sânul 

unei familii și acolo învață cele mai importante principii de viață. 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 în relațiile de zi 

cu zi (cu partenerul de viață, cu părinții, copiii, frații, prietenii), copilul va prelua automat acest model.  

Dacă părinții nu au primit la rândul lor iubire și respect, este destul de greu să reușească să ofere mai 

departe aceste virtuți. Mai întâi, vor trebui să conștientizeze importanța acestei valori și apoi vor începe 

propriul proces de schimbare în bine. Va dura, nu se poate peste noapte, dar beneficiile sunt imense. 

Gândiți-vă la copii, ce norocoși vor fi să poată crește cu aceste valori! În primii lor ani de viață părinții sunt 

sursa lor centrală de informații, de cei 7 ani de acasă, pentru a le oferi o bază solidă de valori ce le vor fi de 

folos întreaga viață.  

Iată căteva sfaturi pentru părinți: 

Ajută-l pe copil să fie un om bun! 

Pentru a fi atent la nevoile celorlalți, vizitați împreună, încă de la vârste fragede, case de copii, centre 

de zi, case de bătrâni sau ajutați lunar o familie săracă. Va învăța ce este compasiunea. 

Fiți un bun exemplu pentru copilul vostru! 

Copilul trebuie să înțeleagă că oamenii sunt diferiți unul față de altul. Arătăm diferit, ne comportăm 

diferit și avem preferințe diverse. Creștem și ne manifestăm în medii diferite, iar comportamentul nostru ne 

este influențat de acestea. Dacă părinții vor fi toleranți  și nu vor judeca oamenii după avere, statut, culoarea 

pielii  și nu vor pune etichete nici copilul nu va judeca  alți copii după îmbrăcăminte, numărul de jucării, ci 

va învăța să-i aprecieze pe ceilalți. 

Învață-l pe copil să comunice problemele pe care le întâmpină! 

De fiecare dată când apare o problemă nouă, se discută în familie (dacă ne privește pe toți), se 

stabilește ce implicații are și se caută împreună soluții. Abilitatea de a rezolva probleme de la simple la cele 

mai complexe, de a lua decizii și a caută soluții este una esențială în dezvoltarea copilului și îl va ajuta pe 

tot parcursul vieții. 

Nu certați copilul de câte ori face o greșeală, ci încurajați-l să o recunoască! 

Sfatul acesta demostrează un stil de parenting sănătoscare va contribui la dezvoltarea armonioasă a 

copilului. Așa va învăța să nu ascundă nimic, iar noi îi vom arăta ce înseamnă iertarea și îi explicăm cum 

ar fi trebui să procedeze corect. 

Învățați-l pe copil ce este muncă susținută! 

E foarte dăunător să le dați copiilor absolut tot ce își doresc. Nu vor aprecia ceea ce au și vor aștepta 

continuu să obțină din ce în ce mai mult, fără să depună efort, crezând că totul li se cuvine.  

Învaţați-l să fie un om politicos, cu bune maniere şi relații sănătoase.  
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Este foarte important să zică mulţumesc, să facă un compliment, să își ceară scuze. Începeţi cu bunele 

maniere la masă, oferiți exemplu de fiecare dată și cu siguranță copilul va prelua de la voi. Păstrați-vă o 

casă ordonată și curată. Implicați-l de mic în treburile casnice, să învețe ce este responsabilitatea și grijă 

pentru lucrurile lui. Eliminați pedepsele și recompensele, folosiți în schimb consecințele logice și naturale. 

Educaţia se face cu blândeţe şi deschidere, fără constrângere. Creați și mențineți o serie de rutine acasă, în 

funcție de vârstă. Îl vor ajuta mult. 

Concluzie  

Fiecare membru al familiei are sarcini de îndeplinit și reguli de urmat. Așa funcționează familia și 

societatea. Acționând în acest fel, îl vom pregăti pentru ce urmează (grădiniță, școală, serviciu, viitoarea 

lui familie). 

 

Bibliografie: 

http://cseiroman.ro/Materiale/Suport_curs_M4%202.pdf  

https://ro.pinterest.com/SapteAniDeAcasa/_created/  
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Rolul familiei in sănătatea mintală a copilului 

 

Profesor de biologie Nedianu Ioana                                                                                      

Școala Gimnaziala ”Virgil Mazilescu” Corabia- Olt 

 

 

Educația, este înainte de toate un fenomen social, care se extinde de la vârstele cele mai mici, până la 

cele mai înaintate, în care se urmărește modelarea comportamentului uman, însușirea de competențe, 

atitudini si valori. 

Educația copilului începe odata cu nașterea lui. Căldura si afecțiunea mamei, dar și apropierea si 

autoritatea tatălui, sunt indispensabile in formarea primelor deprinderi și copilul își lărgește câmpul 

explorator și poate învăța foarte multe lucruri. Creierul său absoarbe informația, precum buretele apa. 

Formarea limbajului înseamnă o noua deschidere spre lume, noi cunoștințe vor fi transmise copilului 

prin dialog, prin păstrarea unei atmosfere de comunicare clară, caldă si asertivă. 

Părintele trebuie să fie atent la aceste doua momente cruciale in evoluția propriului copil și să-și 

adapteze “ stilul educațional” in funcție de sănătate, de temperament, de situația de viață prin care trece 

familia. 

În cadrul instituțional numit”școală”, copiii pot dezvălui carențe psiho-emoționale, dar și 

comportamente precum refuzuri,gesturi bizare, dezinteres, inhibiție si fobie școlară. 

In aceste situații, deseori vinovați de acest lucru se fac părinții, care din diverse motive sunt preocupați 

foarte puțin de copilul lor generând aceste carențe. Climatul familial(cupluri dezorganizate, lipsa de timp, 

parinți alcoolici, cupluri agresive) favorizează orice gen de înapoiere. 

O familie dezbinată, pradă neânțelegerii, despărțirii sau divorțului poate cauza eșecul educațional al 

copilului, pentru că atmosfera de armonie dintr-o familie este cheia succesului educativ   școlar, profesional 

al oricarui copil. Un copil provenit dintr-o familie dezbinată este un candidat sigur la întârziere școlară sau 

la eșec școlar. Mulți dintre acești copii sunt marcați de comportamente ca: minciuna, furtul, vagabondajul 

ce apar fie izolat, fie riscă să se organizeze in grupuri. Încurajator este faptul că, într-o familie dezbinată, 

dacă unul din părinți protejează copilul contra efectelor nefaste ale conflictului, acesta are șansa să fie 

salvat, să evolueze psiho-afectiv. 

Comportamentul agresiv al părinților (cuvinte obscene între ei sau agresarea fizică la părinți sau 

asupra părinților) duce la formarea unui comportament agresiv al copilului. Mulți copii vor răspunde 

părinților cu același comportament agresiv. Un tată alcoolic, bătăuș, lipsit de autoritate, blamat de mamă, 

riscă să declanșeze la copilul său o criză de identitate. 

Întotdeauna, copilul căutând modelul adult pe care să-l imite, decepționat de modelul patern, se va 

simți frustrat și dominat de complexul de inferioritate. Slaba toleranță la frustrare duce deseori la conduite  

agresive: copilul distruge obiecte, e mânios, lovește. 

Din păcate, copiii crescuți in asemenea familii vor crește având carențe afective prin separări scurte 

sau lungi de mame, prin abandon sau prin distorsiune tipică familiilor violente. 

De aceea, pentru corectarea deficiențelor in educația in familie, este nevoie de o foarte bună pregatire 

profesională a dascălilor, o conduită morală exemplară, respectul personalității și libertății copilului, crearea 

unei atmosfere de lucru stimulatoare, câștigarea încrederii si afecțiunii copiilor. 
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Rolul familiei in educatia copiilor 

 

 

Prof. inv. prescolar Neghina Doina Iulia                                                                                   

Scoala Gimnaziala Axente Sever                                                                                          

Gradinita P. N. Axente Sever 

 

 

In educarea copiilor, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt factori importanti in 

educatie. 

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. 
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*,,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 

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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IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE 

 

Educatoare: Negoiță Ionela                                                                                                       

Școala Gimnazială ”Scarlat Longhin” Dofteana 

 

 

 

”Educația are drept scop să îi dea sufletului și 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. 

Totodata, educația nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala; ea este un proces al 

cărui succes depinde de colaborarea familie- școală. 

Pentru fiecare părinte, educația propiilor copii nu este doar un privegiu, ci o mare responsabilitate 

morală și socială. Bucuria de a av ea copii trebuie legată de datoria de a-i forma ca oameni de valoare.  

Atmosfera caldă, de înțelegere în familie asigură climatul necesar pentru munca intelectuală. În 

familiile care reprezintă un bun mediu educativ: există relații de înțelegere, respect, întrajutorare între 

membri, autoritatea exigentă a părinților este îmbinată cu respect și necesita o situație economică bună. 

Lipsa de înțelegere, exigența prea mare, dădăceala și severitatea au efecte dăunătoare asupra 

copilului, mai ales în perioada în care materia de studiu se aglomerează și se instalează starea de oboseală.  

Sunt cazuri în care familia este descompusă în urma unui divorț sau a unui deces, cazuri în care apar 

certuri și divergențe între părinți sau chiar violența în familie, cazuri în care apar divergențe între părinți 

privitor la măsurile luate de un părinte asupra copilului și chiar situații extreme în care părinții mint, înjură, 

fură iar copiii ajung să iumite comportamentul părinților; în aceste cazuri, familia nu mai reprezintă un bun 

mediu educațional. Este și datoria părinților de a-i ajuta pe copii, aceștia putând învăța de la părinți cum să-

și pregăteascăp lecțiile și cum să-și gestioneze timpul pentru a se achita de tiate sarcinile. 

Procesul intructiv-educativ nu se reduce doar la activitățile desfășurate în școală/ grădiniță, ci trebuie 

să continue cât mai serios și bine organizat acasă.  

Copilul trebuie sprijinit, îndrumat într-un mod categoric, dar nu exagerat. Este necesară existența unei 

legături strânse, a unui parteneriat între famile și școală. 

Majoritatea părinților sun t conștienți de importanța colaborării cu școala/ grădinița, de interesul lor 

pentru activitatea educativă a copiilor și de datoria lor de a-i ajuta să se adapteze cu ușurință la diveritele 

etape ale dezvoltării lor (intrarea în colectivitate - primul an de gradiniță sau intrarea ăn clasa pregătitoare- 

ciclul primar). 

Implicarea familiei în educația copiilor poate preveni sau elimina dificultăți inerente în viața unei 

școli. Împreună, părinți, copii și profesori pot face din școală un loc plăcut, un mediu bazat pe încredere, 

comunicare, respect și flexibilitate. 
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FAMILIA – MEDIUL PRIORITAR IN EDUCAȚIA COPILULUI 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALCANI, BACĂU 

 

 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii copilului, 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 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.   

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 
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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. 

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.); 

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. 

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.  

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 

 

 

Prof. Negrii Anca Nicoleta                                                                                             

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin„ Dofteana-Bacău 

 

 

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. Înainte să intrăm în panică,  ne liniștim, nu suntem singurii în situația asta.  

Reținem doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercăm să ne implicăm 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 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. Și, dacă se 

dorește  reușita, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. De asemenea, se 

va avea grijă să nu se cadă și în cealaltă extremă , să se folosească duritatea și taxarea   greșelile involuntare 

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 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 

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 si extinderea mass-media(T.V). Parinții  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 

in viață. Aceasta nu se poate realiza dacă parinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între 

parinți întelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte. 

În activitatea de educație in 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 parinți 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. 

Voi enumera câteva din posibile atitudini și comportamente ale parinților și implicațiile lor in 

formarea profilului moral al copilului. 
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*,,Familia severă”-in anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate si 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 

întâmpla în cazul în care parinții apliăî 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 parinți și își caută ințelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc,,găstile “ și ,,bandele” 

de minori. Mai gravă este situația când parinții sunt imparțiți în ,,tabere”:unul sever și unul indulgent. Astfel 

se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasături de personaliate pe care nu și le doreste 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 

parinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se incadrează cu mari dificultați în colectivele de 

școală sau mai târziu la locul de muncă. 

*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 

nereusită și sancțiune. Învățătorul trebuie să intervină, dupa ce cunoaște situația reală, prin vizite la 

domiciliu, discuții cu părinții (in 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 postura sfatuitorului  si nu 

a judecatorului. 

*,,Familia libertină” creeaza 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 inșiși. 

Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune la 

învățătura, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în garda a parinților în legătură 

cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. 

Părinții trebuie să ințeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea si 

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, invioreaza sufletul copilului, precum și ploaia bună, 

căzută la timp potrivit, inviorează câmpul” 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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Grădiniţa nr. 178, Bucureşti, sector 5 

 

 

Familia este primul spaţiu fizic, socio-emoţional şi cultural cu care copilul intră în contact, iar 

amprenta lui asupra copilului este una crucială. Părinţii sunt primii adulţi de care copiii se ataşează şi în 

care au totală încredere. În familie, copiii sunt crescuţi, socializaţi, protejaţi şi îşi apropie valorile culturii 

şi ale moralei, dezvoltându-se fizic, moral şi spiritual prin amprenta familiei. Echilibrul copilăriei îşi are 

sursa în bucuria pe care copilul o trăieşte în prezenţa celor dragi, în sânul unei familii echilibrate, calme, 

normale. 

,,Viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest context învăţăm să recunoaştem emoţiile 

proprii, cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să le alegem 

reacţiile; cum să ne exprimăm speranţele şi temerile. Această şcoală emoţională nu înseamnă doar ceea ce 

le spun părinţii copiilor lor sau ceea ce fac pentru ei; ea presupune, de asemenea, modelele oferite de părinţi 

în ceea ce priveşte felul de a-şi trata propriile emoţii şi pe cele care apar în relaţia soţ-soţie.”(D. Goleman, 

Prefaţă la lucrarea Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Elias, M., Tobias, S., Friedlander, B., 2002, 

pg.3). 

Copilul are nevoie să ştie cu precizie încotro se îndreaptă, să parcurgă un drum trasat de adult fiindcă 

mult timp este incapabil să discearnă, să aleagă şi să se conducă singur. Nimic nu este mai nefast pentru 

copil ca nesiguranţa familiei, ca permanenta schimbare a cadrului de referire, ca inconstanţa climatului 

afectiv în care se dezvoltă. 

Siguranţa în care trebuie să se simtă copilul pentru a se dezvolta normal este condiţionată de 

stabilitatea mediului familial. Dacă în locul unui teren solid şi sigur el se trezeşte pe unul mişcător, gata în 

orice clipă să se dezorienteze, atunci creşterea lui va fi întârziată sau deformată. Dragostea celor ce-l 

înconjoară, în primul rând dragostea mamei, este necesară copilului nu numai pe plan afectiv, ea are ecouri 

profunde şi pe planul dezvoltării fizice şi intelectuale. 

În contextul familial, o importanţă deosebită o au relaţiile dintre părinţi şi copii. Familia este pentru 

copil ,,cea mai importantă instituţie socială şi mediu unic, natural şi social în care se dezvoltă ca om şi fiinţă 

socială. 

Parteneriatul dintre familie şi grădiniţă reprezintă una dintre cheile succesului în viaţă ale copilului. 

Parteneriatul dintre cadrul didactic şi familie are ca scop bunăstarea copilului, respectarea tuturor 

drepturilor pe care acesta le are. 

Succesul intervenţiilor educaţionale se bazează pe coerenţă, consecvenţă şi continuitate. Cu cât 

influenţele şi deciziile educaţionale sunt caracterizate de aceleaşi repere în educaţia copilului, cu atât 

dezvoltarea şi învăţarea copilului va cunoaşte un mai mare progres. De aceea, colaborarea cadrului didactic 

cu familia este esenţială. Un parteneriat eficient se bazează pe respect reciproc şi încredere.  

Implicarea părinţilor în lumea jocului copilului  este benefică atât pentru copil şi părinte cât și pentru 

relația dintre ei.  

Conform actualului curriculum implicarea și cooperarea părinților este relevantă, deoarece permite 

cadrelor didactice să se bazeze pe experiența și pe cunoștințele părinților, iar părinților le permite să 
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beneficieze de cunoștințele și sprijinul personalului specializat.”(Curriculum pentru educaţia timpurie, 

MEN, 2019, pg. 6) 

Jocul este o parte prețioasă a copilăriei, care oferă copiilor beneficii importante în dezvoltare, iar 

părinților posibilitatea de a se conecta pe deplin cu copiii lor. Copiii explorează lumea prin simțurile lor, în 

timp ce adulții din lumea lor promovează dezvoltarea și învățarea prin jocurile cu ei. Jocul cu copiii 

stabilește și consolidează legăturile care vor dura pentru totdeauna. În acest sens am organizat la grupă 

ateliere de lucru cu părinţii lunar, aceste ateliere având diferite teme în cadrul cărora părinţii alături de copii 

au olărit, au pictat, au gătit sănătos sau au participat la activităţi cu temă ecologică, de exemplu:,,Să fim 

ecologişti”( plantare pomi în pădurea Băneasa) 

Jocul părinte-copil deschide porțile pentru împărtăşirea valorilor, sporește comunicarea, permite o 

învățare rapidă și ajută la rezolvarea problemelor. Timpul alocat jocului oferă oportunități pentru părinți și 

copii să-și rezolve diferențele individuale precum și probleme legate de familie și probleme, în general. În 

cele din urmă, permite părintelui să vadă lumea din nou prin ochii unui copil. 

Este unanim recunoscut rolul părinţilor în crearea unei ambianţe familiale favorabile dezvoltării 

intelectuale a copiilor prin jocurile organizate în familie, permiţând părinţilor să-şi cunoască mai bine copiii 

şi ajutându-i să dezvolte relaţii şi mai afectuoase cu ei.  
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Cei şapte ani de acasă 

 

prof. înv. primar Negulescu Laura                                                                                          

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploieşti 

 

 

Această expresie, „Cei șapte ani de acasă” o auzim mai mereu, peste tot, fie în context pozitiv, fie 

negativ. 

De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos, că „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 

reguli de politeţe, în special. 

Psihologii afirmă că, de fapt, această expresie 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 intensădezvoltare psihică, deoarece copilul are 

o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 

comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Se numesc „cei şapte ani de-acasă” deoarece copilul petrece cel mai mult timp cu familia care are cea 

mai mare influenţă asupra lui. De aceea este foarte important cum sunt transmise informaţiile, de către cine 

şi în ce mod. 

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 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. 

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? Capătă deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curăţenie şi 

exprimarea propriilor nevoi. Ȋnvaţă să-şi exteriorizeze trăirile, sentimentele şi emoţiile, atât pozitive cât şi 

negative. Ȋşi însuşesc primele noţiuni de bune maniere şi comportament, un limbaj corect transmis, fără 

greşeli de pronunţie, topică ori dezacord între părţile de vorbire. Acum află cum pot relaţiona cu ceilalţi şi 

cum pot răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător. Tot acum învaţă consecvenţa în realizarea 

unei sarcini, concentrarea atenţiei, perseverenţa în realizarea unei sarcini, alegerea motivelor şi motivaţiilor 

atunci când vrea să facă ceva, spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, etc. Multe dintre însuşirile 

dobândite în această perioadă rămân stabile pentru tot restul vieţii. 

 

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 

cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  
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Cei șapte ani de acasă 
 

 

Școala Gimnazială ,,Sfinții Împărați” Galați                                                                  

Prof. înv. primar: Neicu Georgeta                                                                                                 

Clasa I A 

 

 

Cei șapte ani de acasă înseamnă educație, bune maniere, reguli morale. Un copil manierat se va 

descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 șapte ani de acasă. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația cu părinții. Copilul iubit de 

părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi crează deschiderea spre învățare și asumarea 

regulilor de comportament. 

Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire și încredere face ca regulile 

să nu se transforme în discilpină de fier. 

Părinți sunt modele pentru copil,iar cea mai prețioasă recompensă pentru el nu este cea materială 

(dulciuri,jucării,bani), ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 

bună. 

De aceea este important să-i lăudăm ori de câte ori se dovedește bine educat,iar un copil care se simte 

iubit are o stare de spirit mai bună,este mai optimist,mai încrezător și mai sănătos. 

În această lună martie sărbătorim ziua mărțișorului ce are o tradiție lăsată din moși-strămoși și ziua 

mamei cea mai iubită ființă de pe pământ.   

Mama este ca soarele ce stălucește pentru viața cerului nostru interior,ca să putem ști că suntem veșnic 

iubiți și nu mai avem nevoie să ne punem întrebări despre asta… 

Mama este locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor în onoarea 

nașterii noastre. 

 

Activitate aplicativă 

Din suflet pentru mama! 

 

În cadrul activității ,,Din suflet,pentru mama!” împreună cu elevii clase I A de la Școala Gimnazială 

,,Sfinții Împărați” Galați, am ales să realizăm la ora de Arte vizuale și abilități practice,un copăcel al iubirii 

plin de inimioare cu mesaje de iubire și recunoștință pentru tot ce ne-a învățat și ne va învăța mereu scumpa 

noastră ,,Mama”.  

   Materialele pe care le-am folosit au fost următoarele: 

   -hârtie colorată; 

   -foarfec; 

   -lipici; 
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   Mod de realizare: 

   1) Luați puțin zâmbet, un strop de veslie, răbdare și elan. 

   2) Tăiați, lipiți, zâmbiți și dăruiți! 
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

 

Inv. NEMES CRISTINA VIRGINIA                                                                                                               

Scoala Generala Adaamus 
 

 

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.  

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 în educația copilului 

 

 

Prof. Înv. Primar Nen Monica 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pitești 
 

 

 

Printre problemele importante ale învățământului în această  etapa 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 socio-familial. 

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. 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.   
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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. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  ac

easta  cu  şcoala  este  orientarea  şcolară.   

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  implicați în aces proces. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dacă  fiecare  parte  va  reţine faptul că primează interesul copilului. 

Cadreledidactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repedela succes, ce îl interesează

 şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşteîn  ce  momente  să  îl  sustină  pe  şcolar și modalitățile de 

motivare.Procesul  de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Mis

iunea  şcolii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerinţele  vieţii  soc

iale.Menirea  şcolii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cunoştiinţe  cât  mai  mare,  c

i  şi  de  a  stimula  calitatea  de  om 

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.     

„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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Educaţia copilului începe acasã 

 

Şcoala Gimnazialã de Arte “N. N. Tonitza” Bârlad                                                                  

Prof. Niagu-Forţu Anemona, prof. Oancã Ancuţa 

 

 

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. 

Astfel, în timp ce unii apelează la puterea de înţelegere a copilului şi la capacitatea acestuia de a 

învăţa regulile, alţii folosesc mai ales ameninţarea şi pedeapsa. Folosind forţa pentru a impune reguli, 

umilind copilul când acesta nu se conformează cerinţelor, părinţii îngrădesc libertatea copilului, îl 

obişnuiesc cu ascultarea, deocamdată de frică, sau, dimpotrivă, formează un răzvrătit care nu se va supune 

niciunei autorităţi sau reguli. 

Cooperarea cu copilul, încurajarea comportamentelor pozitive, modelul de comportamente acceptate 

social oferit de părinţi şi fermitatea în cerinţe raţionale, adaptate vârstei şi particularităţilor psihice ale 

copilului îi dezvoltă acestuia responsabilitatea şi stima de sine. 

Multe dintre dificultăţile cu care se confruntă şcoala în privinţa anumitor copii, “dificili”, 

“indisciplinaţi”, “inadaptaţi”, îşi au originea în disfuncţionalităţile mediului familial. 

Stresul, alienarea socială şi personală a părinţilor, însoţite, deseori, de comportamente aberante (consum de 

alcool, abandonarea familiei, violenţa casnică etc.) afectează armonia relaţiilor familiale, mergând până la 

destrămarea familiei. 

Majoritatea copiilor proveniţi din familii disarmonice au carenţe comportamentale şi emoţionale în 

relaţiile cu colegii, cu profesorii, cu şcoala. Instabilitatea comportamentală şi anxietatea, izolarea de grup 

şi violenţa în raport cu colegii, dificultăţi în activitatea de învăţare, refuzul de a frecventa şcoala, părăsirea 

domiciliului şi vagabondajul sunt, în cele mai multe cazuri, generate de deficienţele de educaţie în familie. 

Părinţii ştiu că în viaţă multe lucruri “se aranjează” şi că nu întotdeauna munca şi meritul sunt 

răsplătite, iar dacă îi pretinde copilului cinste şi corectitudine în familie, nu întotdeauna are aceleaşi pretenţii 

în legătură cu purtarea copilului la şcoală. De multe ori, părintele însuşi va recurge la mijloace necinstite, 

dacă va avea posibilitatea s-o facă, pentru a-şi “ajuta” copilul să evite o corigenţă sau să promoveze un 

examen, ori să evite o pedeapsă pe care copilul său o merita. 

Echilibrul defensiv la care a ajuns în raport cu realitatea îi orientează acţiunea mai ales spre a nu-i 

face rău copilului, decât spre a-i face bine, pierzând din vedere efectele pe termen lung asupra personalităţii 

acestuia. 

Unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să îl transmită un părinte copilului său este acela 

de a-l face să se ştie iubit. Există mulţi părinţi care consideră că acest lucru este evident şi că el va fi înţeles 

într-un fel sau altul de către copil, însă lucrurile nu stau întotdeauna astfel. Există, de asemenea, şi părinţi 

care-şi umilesc copiii, atribuindu-le cuvinte dure: “incapabil”, “neîndemânatic”, care-i vor afecta pe copii 

tot restul vieţii, transformându-i în adulţi convinşi că sunt incapabili şi lipsiţi de abilitate. De aceea, părintele 

trebuie să evite atitudinile negative faţă de copil, întărirea pozitivă fiind foarte utilă pentru moralul 

copilului. 
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Pentru a-i oferi încredere în sine, este nevoie să i se dezvolte anumite abilităţi: să întrebuinţeze 

anumite unelte, să traverseze strada, să meargă pe bicicletă, toate aceste lucruri îl vor ajuta să se simtă mai 

independent. Dacă părintele îl va aproba şi încuraja în ceea ce întreprinde, copilul îşi va demonstra sie însuşi 

că poate şi, mai târziu, ca adult va fi sigur pe sine şi va şti ce are de făcut. 

Fiind fermi în deciziile pe care le iau şi în discuţiile cu copiii lor, părinţii vor afla mai repede şi mai 

uşor motivele pentru care ceva este în neregulă cu aceştia, pentru că îl vor cunoaşte mai bine şi le va fi mai 

uşor să ia măsuri. 

Cea mai bună cale de a-i educa pe copii din punct de vedere moral este modul în care trăiesc părinţii. 

Copiii observă comportamentul acestora, iar exemplul este mult mai puternic decât puterea cuvintelor. 

Uneori, părinţii trebuie să aibă răbdare şi să le ofere copiilor şansa de a învăţa din greşeli. Cele mai eficiente 

“lecţii” sunt cele pe care fiecare şi le însuşeşte din propria experienţă. Părinţii trebuie să asigure doar mediul 

cel mai prielnic pentru dezvoltarea copiilor. Dacă părinţii transmit copiilor încrederea pe care o au în ceea 

ce pot realiza singuri, atunci ei vor fi nişte susţinători valoroşi, ajutându-i pe copii să rezolve problema, 

poate nu foarte rapid, dar vor înfrunta realitatea aşa cum se cuvine. 

În educaţia copiilor, părinţii trebuie să ofere acestora, în fiecare zi, atenţie, aprobare, acceptare şi 

afecţiune. Dacă le vor observa doar erorile de comportament, îi vor învăţa să le atragă atenţia doar prin 

greşeli. Dacă singurul moment în care sunt luaţi în seama este cel al “greşelilor”, atunci vor învăţa să se 

comporte inadecvat. Orice conduită care atrage atenţia, prin răspunsuri pozitive ori negative, se va repeta. 

Este evident că cea mai bună modalitate de a îndruma copilul spre comportamente „pozitive” este 

aceea de a remarca orice atitudine pozitivă, fiecare moment în care copilul face ceea ce părintele îşi doreşte 

pentru el. 

Indiferent de comportamentul pe care-l au, toţi copiii sunt buni, de aceea trebuie acordată atenţie 

atitudinii lor pozitive. Copiii, în special cei cu probleme, trebuie să ştie că părinţii îi iubesc, chiar şi atunci 

când nu le aprobă comportamentul. Când copilul greşeşte, părintele trebuie să fie atent şi să dezaprobe 

comportamentul şi nu persoana. Aprobarea trebuie oferită zilnic, au nevoie să audă complimentele 

părinţilor şi să-i acceptăm aşa cum sunt. 

Afecţiunea este lucrul care îi face să ştie cât de importanţi sunt pentru părinţii lor. Cuvintele sunt 

importante, dar îmbrăţişările sunt mult mai potrivite. Atingerea fizica a unui copil, pentru a-i transmite 

afecţiune, construieşte o relaţie. Fiecare are nevoie să îmbrăţişeze şi să fie îmbrăţişat. 
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NORMELE DE CONDUITĂ SE ÎNVAȚĂ ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. Nica Daiana – Cristina 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 

 

 
 

Este adevărat că nu mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămane ideea de la baza acestei expresii: normele de 

conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot, ulterior, decât să confirme și să 

consolideze normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de ei 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”. 

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 în momentul când merge la şcoală. Atunci 

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 primii 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 aceasta le transmite 

copilului”, spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.  

 

a. Dragostea părinţilor 

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. 

 Potrivit psihologilor, 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, 
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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.  

 

b. Vârstele 

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. El trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus şi nu trebuie să i 

se facă 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. 

c. Modelele  

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. 

d. Recompensa și pedeapsa 

 

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. 

În opinia psihologilor 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.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un 

caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele 

dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât 

și celor ale societății pentru care îl formăm.  

Educaţia priveşte în acelaşi timp şi dezvoltarea socială a individului, capacitatea lui de a stabili 

raporturi pozitive şi constructive cu alţii, însuşirea unor concepţii şi unui stil de comportare etic, asigurarea 

integrării în mediul social proxim, în societatea la nivel naţional şi în societatea bazată pe relaţii 

internaţionale. Iată de ce, vor fi întotdeauna necesare colectivităţile formate din oameni care să 

îndeplinească funcţia de educatori şi oameni care învaţă. Aceste colectivităţi vor avea nevoie de locuri în 

care să-şi desfăşoare activitatea lor, în acest sens, putându-se vorbi de necesitatea de a avea construcţii 

şcolare bine dotate şi echipate, care să răspundă nevoilor pentru o lungă perioadă de timp.  

Noul rol al educatorului constă în indicarea surselor de „extragere” a cunoştinţelor, a modului de 

integrare activă a acestora, în aşa fel încât să devină deschizător de drum într-o lume din ce în ce mai 

complexă. În cadrul unor asemenea raporturi de un tip cu totul nou pe care le va stabili cu elevii, profesorul 

îşi va îmbogăţi propriile cunoştinţe, tehnica de formare, se va perfecţiona pe sine.  

O principală carenţă a învăţământului, care persistă încă, se referă la concepţia pregătirii educatorilor. 

Nu numai în optica tradiţională profesorul era pregătit odată pentru totdeauna, dar formaţia lui se limita la 

un bagaj de cunoştinţe şi deprinderi orientat exclusiv către formarea  intelectuală a elevilor. Într-o societate 

cu valenţe educative ridicate, trebuie regândită concepţia formării educatorilor, precum şi reciclarea 

adevărată a profesorilor. 

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”. 

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” 

Este evident faptul că asigurarea accesului fiecărui copil la educaţie de calitate, inclusiv a copilului 

cu CES, implică o pregătire profesională foarte bună a personalului didactic care trebuie să beneficieze de 

o gamă variată de activităţi de formare pentru a înţelege filozofia incluziunii, a conştientiza importanţa 

educaţiei incluzive pentru şcoală şi comunitate. 
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Rolul educativ al părinţilor a fost şi va fi o temă importantă pentru psihologie. Procesul educaţional 

se confruntă cu problema capacităţii tinerilor de a deveni părinţi. O generaţie sănătoasă atât fizic cât şi 

psihic, ia naştere în cadrul unui mediu familial plin de iubire, responsabilitate, spiritualitate, comunicare şi 

care duc la o dezvoltare armonioasă a copiilor. 

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. 

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 educational. „Școala este a doua casă, 

dar prima școală este acasă!” Atunci când folosim expresia ,,cei șapte ani de acasă” ne referim de cele mai 

multe ori la bunele maniere cu care copilul pornește pe lungul și anevoiosul drum al școlii și al vieții în 

același timp. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

prof. înv. primar Nicoară Elena 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IRACLIE PORUMBESCU’’ FRĂTĂUŢII-NOI 
 

 

 

,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură,   dacă voi 

reuşii sau voi eşua în viaţă! 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 

 

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. 

Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și 

sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare. Acest cadru al familiei este primul 

său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și 

cele mai importante trăsături caracteriale și morale. Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția 

și dezvoltarea psihologică a copilului. Este adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, 

însă și cel al tatălui este bine definit. 

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. 

Prima şcoală în care începe formarea copilului (adultul de mai târziu) este şcoala familiei, tatăl şi 

mama sunt primii educatori pentru acesta. Iar dacă mediul este şi creştin, cu atât mai mult, formarea va 

îmbrăca noi valenţe din punct de vedere al caracterului, pentru că omul creştin poate reprezenta omul-

etalon, atât pentru biserică, cât şi pentru societate, în ansamblul ei. Elevul creştin poate, prin exemplul 

propriu, să-şi ducă această misiune ca o parte componentă a caracterului propriu, dezvoltându-şi o 

personalitate complexă şi, din acest punct de vedere, pentru că Dumnezeu care este ideea de preţuire, 

respect, corectitudine, intervine într-un mod cât se poate de pozitiv în evoluţia oricui îl acceptă 

necondiţionat. 

În conditţiile unei atmosfere echilibrate şi prielnice dezvoltarii copilului, familia este în primul rând 

este locul dezvoltarii sale. Părinţii sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltarii  fizice 

sănătoase, activităţile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecţii, ora de culcare. Comportamentul părinţilor 

faţă de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a sa. O comunicare liberă îi permite 

copilului să se simtă liber în gândire şi exprimare şi mai deschis spre o comunicare cu ei şi spre o gândire 

matură mai timpurie. 

Atenţia din partea părinţilor are un rol foarte important în educarea copilului, ei trebuie să fie cât mai 

atenţi la tot ce fac copiii, ce hobiuri au, să discute cu ei activităţile zilnice, să petreacă  cât mai mult timp 

cu familia lor. Participarea afectivă a părinţilor la problemele copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, 

le dau liniştea şi siguranţa. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acţiune; e bine să li se 

explice natura greşelilor făcute, gravitatea acestora şi nu să se apeleze la măsuri autoritare deoarece ele 

produc blocaje psihice si dezaprobare socială.   
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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. 

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. 

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.  

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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Familia – prima școală a fiecărui copil 

 

 

Prof. Nicola Anamaria 
 

 

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. 

Astfel, familia devine prima școală în care copilul, aflat în creștere și dezvoltare, cunoaște și 

experimentează emoțiile. Este important ca acestea să fie din categoria celor pozitive, căci așa cum spunea 

Henry Ward Beecher „inima mamei este sala de clasă a copilului”. 

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 înseamnă pentru copil prima mână întinsă când vrea să pășească în lume, dar și barca de 

salvare când, mai târziu în viață, caută refugiu, liniște, acceptare necondiționată și iubire. 

Familia înseamnă, pentru mine-copil, dar și pentru mine-adult, un ansamblu de componente care nu 

funcționează dacă sunt separate. Inseamnă acel echilibru în care ai siguranța că orice factor perturbator este 

doar un zgomot de fundal, că orice grijă ai avea pentru viitor există o voce care te ajute să găsești soluția 

salvatoare, că orice plan ai avea pentru anii ce urmează există cineva care crede în acel plan și te ajută să îl 

îndeplinești, dar mai mult de atât, să trăiești fericirea pe parcurs. 

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 . 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar, Nicolai Angela-Simona 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, BUZĂU 
  

 

Scoala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează educația primită în familie. 

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurati de dragostea și ajutorul membrilor familiei 

au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează până seara și care nu petrec timp 

împreună cu ei.  Educatia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel 

psihic trebuie să urmărească pas cu pas evolutia 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. 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, fiind atenți la 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 invață 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 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.   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. 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. 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 
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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. 

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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Educarea copiilor în familiile lor 

 

 

Ing. Nicoleta Butnaru -                                                                                                          

Secretar șef Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava 

 
 

Orice zi este o buna ocazie de a onora părinții din întreaga lume pentru devotamentul lor pe tot 

parcursul vieții pentru creșterea și educarea copiilor lor. Părinții și familiile extinse au cel mai direct și mai 

durabil impact asupra învățării copiilor și joacă un rol cheie în susținerea educației lor. 

Cercetările arată că atunci când părinții sunt implicați în educația copiilor lor, copiii lor sunt mai 

implicați în activitățile școlare, rămân la școală mai mult timp și obțin rezultate mai bune de învățare. De 

asemenea, se traduce prin beneficii economice și sociale pe termen mai lung. 

Chiar dacă rolul unui părinte în creșterea copiilor se schimbă pe măsură ce copiii cresc, este important 

să ne amintim că părinții sunt modele. Atitudinea lor față de educație poate inspira copiii și îi poate 

împuternici în propria lor călătorie educațională. 

Parteneriatul global pentru educație consideră că părinții ar trebui să fie implicați activ în educația 

copiilor lor și să participe la eforturile pentru a se asigura că toți copiii primesc o educație de calitate. 

Prezenți de la naștere, părinții sunt primii însoțitori ai copilului. Ei sunt, de asemenea, reprezentanții 

săi legali. Dar ce înseamnă astăzi să fii părinți îngrijitori și să îți asumi un rol pozitiv în viața de zi cu zi a 

copiilor? Să aflăm împreună cum să punem în aplicare principiile educației pozitive și să oferi copilului tău 

dragostea și încrederea necesare dezvoltării sale. 

• Care este rolul părinților în educație? 

Suntem părinți cât putem și nu întotdeauna cum vrem. Schimbările din societatea actuală modifică 

uneori structurile familiale, iar părinții pot întâmpina dificultăți în a-și sprijini copiii în dezvoltarea lor sau 

pur și simplu să se întrebe despre educația lor. Cercul familial este primul loc în care bebelușul descoperă 

lumea, comunică și simte emoții, iar părinții sunt primele sale puncte de referință. Mai mult, relația dintre 

părinți și copil este construită din sarcină. În calitate de părinți, participați la dezvoltarea fizică, intelectuală 

și emoțională a copilului dumneavoastră.  

Copilul învață multe prin imitație, iar părintele este prima sa sursă de inspirație. Îl susțineți în 

învățarea sa zilnică: comunicați, vă mișcați, mâncați, spălați ... și astfel contribuiți la dezvoltarea autonomiei 

sale. 

Ești și cel care îți construiește valorile și referințele morale: onestitate, simț al dreptății și egalității, 

fraternitate, respect etc. Le stârnești curiozitatea oferindu-le diverse activități senzoriale. Aceste descoperiri 

sunt o sursă de inspirație pentru a crește. 

Efectele acestei învățări se reflectă pe termen lung în dezvoltarea senină și echilibrată a copilului. 

• Cum este să fii un părinte „bun” astăzi? 

Nu există un părinte „bun” sau un părinte „perfect”. Mai presus de toate, copilul tău are nevoie de 

dragoste, atenție și bunătate. Pentru a transmite valorile morale esențiale copilului dumneavoastră în 

viitoarea sa viață socială, este important să aveți încredere în dragostea pe care o simțiți pentru el și să îi 

transmiteți. Și dacă totuși doriți să vă inspirați dintr-un cadru, principiile principale ale educației pozitive, 

stabilite prin Convenția privind drepturile copilului sunt: 

- Un cadru format din reguli de conduită asigură sănătatea și siguranța fizică a copilului 

dumneavoastră. Acasă, este vorba despre definirea spațiilor și obiectelor care îi sunt accesibile. În societate, 

este esențial să dai un exemplu prin respectarea celorlalți și a regulilor colective. 

- Recunoașteți-vă individualitatea ascultând cu atenție și permiteți-le să-și exprime emoțiile și 

opiniile. 

- Spațiu și timp disponibile pentru experiență. Copilul dvs. trebuie să facă greșeli și să o ia de la capăt 

pentru a face progrese. Privirea ta binevoitoare este esențială în construirea stimei de sine. 

- Comunicare binevoitoare: folosind gesturi și cuvinte, explică-i copilului tău de ce, cum, când ... 

Toate aceste informații motivate își construiesc capacitatea de a gândi singur și își dezvoltă mintea critică. 

468



Aceste comportamente și atenții binevoitoare caracterizează abordarea și rolul pozitiv al părintelui. 

Cu toate acestea, responsabilitățile părinților sunt uneori dificil de asumat zilnic. Acesta este motivul pentru 

care, în creșe și școli, profesioniștii sunt un sprijin real pentru creșterea părinților pozitivi. 

• Copiii de vârstă școlară împreună cu familiile lor 

Când copilul este suficient de mare pentru a merge la școală, rolul familiei rămâne foarte 

important. Copilul poate fi înregistrat, poate merge regulat la curs și poate participa la activități extrașcolare 

cu ajutorul familiei sale. Și toate aceste activități sunt esențiale pentru învățarea sa. 

Familia și școala sunt cele două elemente principale ale ceea ce se numește „ mediu de protecție ” - 

adică un cadru care garantează protecția copiilor împotriva tuturor formelor de exploatare și abuz, de 

exemplu, munca copiilor. 

Familia este vehiculul pentru transmiterea cunoștințelor, valorilor, atitudinilor și practicilor necesare 

supraviețuirii unei culturi. UNICEF depune eforturi speciale pentru a proteja bunăstarea familiilor, care la 

rândul lor vor proteja și garanta drepturile copiilor lor. 

Copiii sănătoși, bine hrăniți, care nu sunt expuși riscului de abuz sau exploatare, sunt mai predispuși 

să învețe. Familia servește drept o legătură fundamentală între toate instituțiile publice care intervin în 

aceste domenii și se poate asigura că nevoile și drepturile copiilor sunt respectate de organizațiile în cauză. 

• Rolul tatălui în educația copiilor 

La un moment dat, rolurile feminine și masculine erau foarte clar definite și feriți-vă de cei care 

îndrăzneau să vorbească împotriva tradiției! Timp de un secol, a existat o redefinire treptată a acestor roluri, 

în special în cadrul familiei. 

Astăzi, tații trebuie să ocupe un loc din ce în ce mai important în viața de zi cu zi a copiilor lor, și asta 

e bine! Acestea fiind spuse, nu este întotdeauna ușor pentru tati să-și ia locul potrivit. Și nu este neapărat 

ușor pentru mame să le lase să o ia! trecut vremurile în care tatăl era doar un furnizor aproape invizibil sau 

capul familiei, deținător al oricărei autorități! 

Acum, chiar dacă mai există o cale de parcurs pentru a putea vorbi de egalitate completă între bărbați 

și femei, observăm că, în sfera privată, rolurile lor sunt din ce în ce mai interschimbabile! 

Femeile lucrează în aer liber și, în același timp, bărbații sunt tot mai implicați în sarcini care, în trecut, 

erau rezervate sexului mai frumos. Știu să gătească, să facă vasele și să curețe și, mai presus de toate, vor 

să ocupe un loc mai mare în educația copiilor lor. 

Acum cincizeci de ani, ar fi fost de neconceput ca un bărbat să ia în considerare luarea concediului 

pentru creșterea copilului. Astăzi, este obișnuit. Această dezvoltare este, în multe privințe, o victorie atât 

pentru bărbați, cât și pentru femei. Acestea fiind spuse, mulți părinți tineri au dificultăți în a înțelege ce se 

așteaptă de la ei, deoarece rolul lor în societățile noastre este încă slab definit … 

Deoarece un copil are nevoie de tatăl său la fel de mult ca mama sa, este important ca aceasta din 

urmă, la rândul ei, să lase un loc pentru soțul său. Unele mame au tentația de a dezvolta o relație strânsă cu 

copilul lor și de a-și aroga dreptul de a lua toate deciziile care le privesc. Acționând în acest fel, uneori chiar 

fără să-și dea seama, mama îi împiedică pe partenerul ei să ia tot locul care îi este pe bună dreptate. Pentru 

a permite tatălui să-și înțeleagă mai bine rolul, este esențial să ai o comunicare bună. Vorbește despre 

distribuirea sarcinilor, dar și despre modul în care fiecare dintre voi simte provocarea de a fi părinte. 

Pe cât posibil, luați deciziile care vă afectează copilul împreună. Amintiți-vă că sunteți o echipă! Veți 

vedea, dacă sunteți de acord să renunțați la un pic de teren și astfel să permiteți bărbatului să-și îmblânzească 

noul său rol, voi, el și copilul dumneavoastră veți câștiga prin schimbare! 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 
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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 adduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-I 

experienţe variate. 

„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 demonstrate 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 success 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. 

Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală 

influențează armonia fiecăreia dintre părți” (A. Berger) vom încerca să extragem câteva dintre 

caracteristicile relațiilor de filiațiune care au importanță majoră în definirea personalității copilului. 

Relațiile de filiațiune, având o determinare genetică, se desfășoară în trei niveluri: primar (părinți – 

copii), secundar (relații între frați) și terțiar (bunici –nepoți). Pe lângă componența genetică, prin care sunt 

preluate de la antecesori o serie de trăsături si 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 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 componențe 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 părinti - 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 
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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. 

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 copilului prima educație , formează valorile morale iar împreună 

cu școala, dezvoltă valorile contemporane.  
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„Cea mai frumoasă podoabă a unui tânăr este inima curată și mintea trează”.  (Mitropolitul Nicolae 

Bălan) 

„Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice”, i-a spus Sfântul Apostol Petru 

Mântuitorului. Într-adevăr, cuvintele Domnului sunt veșnice, având puterea transformării sufletelor, a 

îmblânzirii inimilor, în orice veac. Însă e necesar ca aceste cuvinte să poată ajunge la copii, pentru a le 

păstra trează vocea conștiinței încă de mici, spre a-i modela duhovnicește. 

Educația religioasă în familie pornește de la glasul iubitor al mamei, de la îndemnul întăritor al tatălui, 

de la povața bunicilor, cuvintele inspirate vor răsuna în inimile lor pentru totdeauna. Învățăturile înțelepte 

și iubitoare, primite cu toată încrederea în prima copilărie, vor fi axiomele vieții lor. Vor fi acele pietre 

scumpe din cutia cu bijuterii a celor mai dragi amintiri, alături de chipurile familiare. Desigur, dacă această 

formă de educație religioasă familială, bazată pe învățătura Bisericii, chiar există. Și aceia dintre copiii care 

beneficiază de ele, într-un neam care a păstrat firul tradiției creștine, inclusiv sub presiunea comunismului, 

le rememorează nu doar ca simple învățături, ci ca izvoare permanente de har, venit din rădăcina 

strămoșilor. 

Așadar, pentru o educație religioasă minimală a copiilor ar trebui să ne îndreptăm privirile, în special, 

spre rudele cele mai apropiate ale acestora, părinții și bunicii. Nu e vorba, însă, despre o formă sistematică 

și încorsetantă de educație oferite de ei. Ci de tot ceea ce provine din căldura inimii lor, spontan, ca 

necesitate interioară de a transmite următoarelor generații valorile lor fundamentale. Este vorba de 

rugăciuni, de povestiri și de informații spuse cu răbdare, cu bunătate și blândețe, în timp ce se creează stări 

de har... Dar și de exemple concrete de viață și atitudine creștină a familiei în fața diferitelor provocări 

întâmpinate pe care copiii le vor recepta. 

Pare idilic sau imposibil? Desigur că nu. Există și astăzi familii creștine care nu au fost copleșite ori 

învinse de rapiditatea cursului vieții, de multitudinea grijilor, a problemelor. Care se îngrijesc și de sufletele 

lor, și de ale copiilor lor, pe care îi iau deseori de mânuță, mergând împreună la biserică. Pentru care se 

roagă și pe care îi binecuvântează, fără să considere acest lucru „desuet” sau „inutil”. 

O bună educaţie trebuie să fie fundamentată pe valorile solide ale societăţii în care trăim, dar mai ales 

pe învăţăturile Bisericii noastre. 

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. 

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. 

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. 
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O bună educaţie trebuie să fie fundamentată pe valorile solide ale societăţii în care trăim, dar mai ales 

pe învăţăturile Bisericii noastre. 

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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Familia – cel mai valoros sistem 

 

Prof. psihopedagog, Niculae Monica – Valentina                                                                                               

Şcoala Gimnazială Specială nr. 1, Călăraşi 

 

 

Motto: “Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pȃntece te face mamă, ci buna creştere pe 

care o dai copiilor”. (Sf. Ioan Gură de Aur). 

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 are un rol esenţial în educaţia copilului. 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. 

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.  

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. 
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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 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? 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.  
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Rolul educativ al familiei in evolutia copilului 
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Profesor inv. primar si prescolar 

 

 

Familia este cadrul natural în care se formează personalitatea copiilor, dar şi un factor de perfecţionare 

a personalităţii părinţilor, chiar dacă funcţia esenţială este asigurarea securităţii membrilor săi şi educarea 

copiilor, în acest cadru aceştia dobândesc limbajul, obiceiurile şi tradiţiile grupului. Ei îşi formează 

personalitatea, caracterul şi trec de la egoism la altruism, prin jocul imitării şi identificării cu părinţii. 

Calitatea dezvoltării copilului depinde de valorile cultivate în familie, iar coeziunea sa este un factor 

important în evoluţia ulterioară a membrilor săi. 

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându-şi 

amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi rămâne familia, " ea dă temelia 

pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei" ( Bătrânu,E, 

1980, p. 18) 

În ce constă funcţia educativă a familiei ? În pregătirea copilului pentru viaţă. Este de fapt cea mai 

importantă dintre funcţiile ce i-au mai rămas ca instituţie socială. Orice societate îşi pregăteşte membrii în 

primul rând în sânul familiei, deoarece prin structura sa, familia oferă cadrul cel mai potrivit pentru 

formarea principalelor deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoştinţe asupra realităţii 

înconjurătoare şi formarea primelor principii şi valori de viaţă. 

Familia este considerată grupul social cel mai potrivit pentru formarea personalităţii umane, deoarece 

ea îi oferă modelele rolurilor sociale pe care le are de îndeplinit în funcţie de sex, vârstă şi pregătire. Primele 

valori sociale sunt transmise de familie; înainte de a beneficia de educaţia din şcoală, copilul învaţă în 

familie o serie de lucruri şi deprinderi, abilităţi pe care şcoala le consideră cunoscute la începutul procesului 

de educaţie. Din această cauză, şcoala este obligată să cunoască valoarea educativă a mediului familial al 

copilului, pentru a şti pe ce se bazează. Chiar şi după ciclul de şcolarizare familia continuă procesul de 

formare a personalităţii, sub toate aspectele lui; iată de ce cele două surse de influenţă, cei doi factori 

principali de modelare a personalităţii - familia şi şcoala- trebuie să conlucreze, nu să meargă în direcţii 

opuse. Care sunt formele concrete prin care familia îşi exercită influenţa educativă?  Ce dă ea omului pe 

toată durata timpului cât acesta depinde de ea ? 

În prima copilărie cea mai importantă este relaţia dintre mediul familial şi dezvoltarea limbajului. 

Calitatea modelului lingvistic pe care îl reprezintă parinţii, membrii familiei, în special mama, influenţează 

dezvoltarea gândirii copilului. 

În perioada şcolarităţii randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită 

copilului de a învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferite împrejurări de viaţă din afara 

acesteia, în care va fi pus în mod conştient de părinţi ( vizite la muzee, expoziţii, spectacole, tabere şcolare, 

vacanţe petrecute în medii naturale diferite ). Posibilitatea de a avea în cadrul familiei o bibliotecă, de a i 

se procura reviste şi cărti, de a fi ajutat tat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de asemenea, la 

dezvoltarea intelectuală a copilului. 

Chiar modul în care părinţii îşi arată interesul şi îl sprijină pe copil la realizarea temelor şi în general 

în toată activitatea şcolară, are o mare influenţă în dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale copilului. 

Unii părinţi se substituie acestuia în realizarea sarcinilor şcolare, ceea ce îi crează copilului o stare de 

pasivitate şi o concepţie falsă despre muncă; alţii au o atitudine rigidă; ceea ce îl inhibă, îngreunându-i 

dezvoltarea gândirii şi a stimei de sine. 
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Foarte importantă în formarea atitudinii faţă de muncă este modelul oferit de părinţi în această 

direcţie. Motivaţia învăţării depinde de atitudinea părintelui faţă de viitorul copilului, de rezultatele lui 

şcolare, de pregătirea lui pentru viaţă şi de orientarea lui justă către o profesie. Fireşte, toate aceste direcţii 

de influenţare şi multe altele depind de condiţiile socio-economice şi de nivelul socio- cultural al familiei.; 

de bugetul familiei, de starea locuinţei, de gradul de cultură, de profesiunea părinţilor.  

Întregul proces educativ este, de fapt, un proces de preluare şi asimilare continuă, voluntară sau 

involuntară  a unor valori culturale din mediul imediat în care copilul trăieşte sau din medii exterioare. La 

ceea ce copilul primeşte în familie se adaugă ceea ce îi da mass-media, şcoala, strada, grupul de joacă etc. 

Ţinând cont că familia are cea mai îndelungată influenţă asupra omului, ea trebuie să răspundă 

multiplelor schimbări care apar în societate dar şi a celor de natură tehnic-informaţională cu care copilul 

vine în contact permanent. Actul educaţional la nivelul familiei trebuie să îmbine permanent sfera de viaţă 

socială cu procesul intenţionat pedagogic.  Eficienţa educaţiei familiale constă în modul în care părinţii o 

realizează, adică o fac conştient şi continuu sau spontan şi sporadic. 

Părintele-educator foloseşte exemple şi modele pe care i le oferă în primul rând ambianţa familială şi 

de aceea pedagogia familiei nu are reguli şi valori cu valabilitate generală. Aceasta nu înseamnă că ea poate 

lipsi, mai ales în contextul actual, traversat de schimbări rapide şi dominat de tehnologie, de nesiguranţă, 

tendinţa de a pierde valorile, principiile morale, într-o societate a banului.Cu atât mai mult pentru a putea 

pregăti copilul pentru exigenţele vieţii, acţiunea educativă a familiei trebuie să devină din spontană 

conştientă, din întâmplătoare permanentă şi intenţionată.  

Familia trebuie să conştientizeze importanţa rolului său educativ şi să conlucreze în realizarea lui. 
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Norme şi valori esenţiale pentru succesul viitorului copilului 
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Este adevărat ca 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. 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,  

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”. 

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 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 
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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 

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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR NISTOR MARIA-DANA, 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 OȘAND 

 
 

,,Rădăcinile educației sunt amare, dar frunctele sale sunt dulci.”  (Aristotel) 

  

 

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. 

Considerată în raport cu educația copiilor, familia este definită ca "unitate socială constituită din 

adulți și copii, între care există relații de filiație - naturală (de sânge) sau socială - indiferent de orice alte 

considerente". 

Educația în familie reprezintă ansamblul de influențe exercitate, în cadrul familiei, asupra copiilor în 

vederea formării lor pentru viață. 

Pentru o implicare adecvată în dezvoltarea copiilor este nevoie de mai multe ingrediente și anume: 

iubirea necondiționată, comunicarea, manifestarea grijii, discutarea regulilor. Cercetările arată că prezența 

taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul 

dezvoltării acestora. Creșterea și educarea copiilor nu este deloc o ,,meserie” ușoară pentru nici un părinte.  

Calitatea educației în familie marchează de timpuriu dezvoltarea personalității individului, șansele 

reușitei școlare și ale afirmării ulterioare. 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. Practic, de modul în care părintele îşi îndeplineşte rolul depinde viitorul copilului. 

Părinții sunt primii educatori ai copilului de la care copilul învață valorile morale, culturale, 

religioase, patriotismul, asigură copiilor norme de comportament acceptate social, dezvoltarea 

personalităţii, socializarea, independenţa, spiritul de iniţiativă. A fi părinte este o provocare, o misiune care 

necesită, pe lângă o pregătire anterioară în acest scop, voinţă, perseverenţă, dragoste şi învăţare permanentă. 

Familia are în vedere cel mai important lucru și anume dezvoltarea copilului din toate punctele de 

vedere. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor, îi 

fereste de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de 

sănătatea lor. 

În cadrul familiei copilul își însușește limbajul. Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor 

intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observație, memoria și gândirea. Părinții încearcă să 

explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. 

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. 

Familia contribuie și la educația estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul 

copilului cu frumusețile naturii cu viața socială. 
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     Motto: Cea mai preţioasă moştenire pe care părinţii o pot lăsa copiilor este propria lor fericire. 

                                                                                                (Thich Nhat Hanh – călugăr vietnamez) 

 

Omul este și trebuie să fie o ființă socială, cultivând de-a lungul întregii sale vieți sentimentul 

solidarității, al comuniunii sociale, trăsătură proprie sufletului copilului și care evoluează nuanțat: se 

restrânge sau se amplifică. În cazurile favorabile acest fapt se va extinde nu numai asupra membrilor 

familiei ci și asupra comunității, mediului în care se dezvoltă. 

Societatea prezentului are mai mult ca niciodată de suportat transformări profunde în toate sferele ei 

de existență, pe lângă cele legate de mediu, economie, cultură, politică, informație și tehnologie și pe cele 

ale educației noii generații de copii, foarte diferită de cea a părinților. Este mult mai pretențioasă, dotată cu 

alte abilități și care constituie pentru viitor vectorul schimbării de care trebuie să se țină seama. Este cea 

mai conectată, educată și sofisticată generație din punct de vedere tehnologic și care ia decizii mai mult 

emoțional decât rațional. Specialiștii, pe cea născută după 1995  au denumit-o Generația Z, iar pe cea 

născută după 2010 - Generația Alpha. Impactul lor se face deja simțit. Cunoașterea copilăriei unui om 

înseamnă o mare înlesnire în ceea ce privește caracterizarea acestuia1. Nimeni nu este perfect, nici copiii, 

nici adulții, iar o educație orientată pe o traiectorie modernă, conformă cu bunele maniere aduce cu sine 

multe avantaje. 

Ar fi potrivită poate invocarea unui element care contribuie armonios la formarea personalității umane 

prin experiențele proprii și autoeducație, și anume inteligența emoțională, notată pe scurt E.Q. Dacă IQ nu 

suferă schimbări după adolescență, EQ pare să fie mai degrabă dobândită și dezvoltată o dată cu înaintarea 

în vârstă. Oamenii își stăpânesc mai bine emoțiile și pasiunile, se motivează mai ușor, își cultivă empatia și 

flexibilitatea socială. E.Q. nu înseamnă a fi amabil ci uneori chiar contrariul; nu înseamnă a de frâu liber 

sentimentelor, mai degrabă să-ți controlezi afectele 2. Deși există persoane cu au I.Q. ridicat, reușita lor 

poate fi afectată  când E.Q. este slab cultivat. Trăsăturile comune ale unor astfel de persoane se identifică 

prin: rigiditate, nesociabilitate, lipsa autocontrolului, conștiinciozității, onestității. 

Adaptarea la cerințele colectivității presupune, așadar, o viață în comun armonioasă. Copilul poate fi 

ușor făcut să se adapteze, atâta timp cât nu a adoptat o atitudine ostilă față de anturajul său, iar conflictul în 

interiorul familiei este evitabil doar dacă părinții pot înfrâna propria lor aspirație către putere, așa încât 

aceasta să nu devină o povară pentru copil, evitând astfel apariția unor trăsături unidirecționate, degenerarea 

curajului în impertinență, a independenței în egoism brutal. 

Examinarea dezvoltării lente a copilului arată că nu poate fi vorba de o dezvoltare a vieții umane 

decât dacă există o comunitate protectoare3. De mic, copilul observă tot ce-l înconjoară, se raportează la 

 
1Adler, Alfred, Cunoașterea omului, cap. VI, Ed. IRI, 1996, p. 115. 
2 Goleman, Daniel, Inteligenta emotionala, cheia succesului in viata, Bucuresti, Ed. ALLFA, 2004, p. 6. 
3Adler, Alfred, Cunoașterea omului, cap.III, Ed. IRI, 1996, p. 65. 
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mijloacele de a-și atinge mai ușor dorințele și va dori să-i depășească pe cei care se poartă cu el ca și cum 

le-ar fi subordonat. Pe această tendință a copilului de a-și depăși starea de slăbiciune, care la rându-i 

declanșează imboldul de a dezvolta o mulțime de capacități, se bazează educabilitatea. Dificultățile survin 

în cazul în care se observă că viața psihică a copilului a fost lipsită multă vreme de momente prilnice pentru 

dezvoltare, reacțiile eronate făcându-și loc când se instaurează necesitatea  acomodării la condițiile 

imperioase  ale lumii exterioare. Ei vor adopta în consecință o permanentă poziție de luptă, revendicând 

pentru ei înșiși măsuri speciale de atenție fiind înclinați să se gândească mai mult la sine decât la alții. 

Dificultăți similare pot surveni atunci când nu beneficiază de afecțiunea familiei, ori aceasta este sub un 

anumit prag. În linii mari, acest lucru atrage după sine o educație dură, reprimând orice manifestare de 

tandrețe, determinându-i pe acești copii să se închidă de timpuriu față de asemena porniri și să respingă 

viața micului lor anturaj.  

Eșecuri se pot întâlni însă și în direcția opusă, în sensul că, sub influența unei călduri sufletești 

deosebite care însoțește educația copilul răsfățat își dezvoltă dincolo de orice limită înclinația spre 

afecțiune, în așa fel încât se atașează prea strâns de una sau mai multe persoane și nici nu vrea să audă de 

o despărțire de ele. Tot în categoria celor răsfățați se includ și copiii cărora le sunt înlăturate toate 

dificultățile din drum, cei de ale căror năzbâtii se surâde amical și care-și pot îngădui totul, fără a se lovi de 

vreo rezistență în adevăratul sens al cuvântului. De îndată ce aceștia vor ieși din atmosfera de seră și vor da 

piept cu o existență în care nimeni nu-și mai exagerează obligațiile față de dânșii, vor avea aproape 

întotdeauna de îndurat reculuri.  

Amenințați de izolare sunt și copiii care cresc în condițiile unei educații deosebit de constrângătoare, 

excesiv de severă. Ei se vor simți fie martiri, primind cu umilință toate încercările, fie luptători, gata 

totdeauna să se bată cu un mediu resimțit ca ostil, fiind pururea neîncrezători față de cei care îi înconjoară, 

precauți peste măsură și înclinați în general către o concepție pesimistă despre lume, nemulțumiți de limitele 

care-i încorsetează. 

Există în viața copilului un fenomen care arată cu maximă claritate că avem de-a face cu pregătirea 

pentru viitor: jocurile. Acestea reprezintă niște auxiliare ale educației, stimulente pentru spirit, pentru 

imaginație și dextrități motorii. Nu întâmplător a fost emis dictonul: Joaca este copilul muncii (Wilhem 

Wundt); în joc transpare în mod firesc pregătirea pentru viitor. Observând felul în care se joacă, se va putea 

determina cu multă certitudine intensitatea sentimentului de comunicare socială (prin comportamente și 

trăsături precum: evitarea, retragerea, orgoliul, dominarea, superioritatea, creativitatea, tenacitatea). 

Încă de mici copiii au nevoie de o educație dirijată manifestată din imboldul, conștient su inconștient, 

de-ai ajuta să iasă din starea de insecuritate, de-ai înzestra cu deprinderi și priceperi, cu cunoștințe, cu o 

înțelegere și afectivitate corespunzătoare față de ceilalți. Pentru a fi un bun exemplu părinții ar trebui să se 

comporte în felul în care își doresc să se comporte copiii lor. Interdicțiile sau regulile invocate trebuie 

respectate de ambele părți. Exemplele sunt numeroase:  interdicția de a bea din sticlă, ducerea mâinii la 

gură în momentul strănutului, spălatul pe mâini înainte masă și după folosirea toaletei, obiectele și jucăriile 

celorlalți se pot folosi după ce s-a cerut voie, folosirea corectă a cuvintelor ,,vă rog” și ,,mulțumesc”. 

Părintele trebuie să știe să laude, să-i ofere copilului un zâmbet luminos când ascultă ori face un lucru 

corect. Până în clasele primare copilul trebuie să stăpânească reguli/comportamente simple: cedarea locului 

în mijloacele de transport persoanelor mai în vârstă sau infime; scuzarea politicoasă pentru un 

comportament greșit; formula de adresare către un adult, cu ,,dumneavoastră”; respectarea manierelor la 

masă (tacâmul se duce la gură, nu invers; coatele nu se țin pe masă; întrebuințarea corectă a tacâmurilor; 

folosirea șervețelului; nu se plescăie; mai întâi se mestecă, apoi se înghite; nu se vorbește cu gura plină; se 

pot ridica de la masă doar atunci când o face toată lumea, iar când e necesar, trebuie să știe că mai întâi se 

cere permisiunea)4. Copiii nu trebuie obligați niciodată să mânânce tot din farfurie, ci să li se sugereze 

eventual posibilitatea de a mânca mai târziu, în cazul în care li se face foame. Din când în când, îngădința 

poate fi exersată și copilul poate merge la culcare mai târziu. Niciun copil nu este permanent ,,ascultător”, 

dar ignorarea sau îngăduirea este modul inconsecvent de a acționa. Părinții care trec cu vederea unele abateri 

 
4 Schneider-Flaig, Silke, Noul cod al bunelor maniere. Ghid actualizat pentru un comportament adecvat, București, Ed. ALL 

EDUCAȚIONAL, 2011, p. 109. 
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ale copiilor, pe care anterior le-au sancționat, nu trebuie să fie surprinși de faptul că nu sunt luați în serios. 

Respectul reciproc reprezintă o însușire frumoasă, care se poate învăța. Un părinte conștient de educarea 

propriului copil îi va atribui mereu responsabilități care să poată fi duse la capăt fără dificultate (de exemplu, 

a li se permite copiilor să ajute la aranjarea mesei când se oferă) și nu va omite să laude,  să încurajeze 

reușitele, mai exact să aprecieze efortul prin afișarea mulțumirii, încrederii pe care i-o acordă copilului5.  

Un părinte responsabil nu va recurge la intimidarea copiilor, nu-i va sancționa  pentru nerespectarea 

desăvârșită a unei reguli, nu va divulga secrete încredințate de copii pentru amuzament, nu le va induce 

temeri prin povești ciudate, nu-i va ignora nesalutându-i. Pentru copil părintele trebuie să fie modelul de 

urmat, prin propriile exemple ale trăsăturilor caracteriale: modestie, cinste, abilitate de comunicare, 

tenacitate, hărnicie, disponibilitate pentru muncă, sau, aplecare spre nevoile celorlalți. Copii vor înțelege la 

fel de bine, dacă li se spune că persoanele în vârstă întind mâna celor tineri, că persoana care intră într-o 

încăpere, în care se află deja oameni va fi cea care salută prima. În mod normal, copiii se bucură de oaspeți, 

deoarece aceștia le aduc mai mereu câte un cadou. Unii copii consideră acest lucru firesc, însă trebuie să li 

se explice că nu trebuie să primească întotdeauna un cadou și că oaspetele o face din propria inițiativă, lucru 

pentru care e firesc să spună ,,mulțumesc”. 

Comunicarea este un alt aspect crucial în educarea copilului în familie. Copilul nu trebuie niciodată 

să se simtă trădat, mințit. Dar aici intervine și o particularitate a comunicării: ascultarea. Acasă copiii sunt 

învățați de mici să vorbească corect, apoi la școală să scrie, dar nu şi să asculte. Este posibil ca acesta să fie 

unul dintre motivele pentru care nu se acordă atenţia cuvenită procesului de comunicare. Părintele la rândul 

său trebuie să ştie să asculte (în ambele sensuri: la propriu și la figurat), ca o oportunitate de a transfera 

responsabilitățile fie măcar și-n parte propriilor copii, încurajându-i să-și exprime punctul de vedere pentru 

a-și forma încrederea în forele proprii, în paralel cu respectul/acceptarea opiniilor și dorințelor ,,celorlalți’’. 

De multe ori copiii își apreciază părinții, pentru simpla prezență a lor, pentru utilizarea unui limbaj pozitivist 

și capacitatea de a le transmite bunătatea și încrederea în sine. Printr-o comunicare deschisă, părinții le vor 

spune copiilor deveniți adolescenți că-n drumul lor este posibil să se lovească de ironii, răutăți și invidie 

din cauza succesului lor școlar, dar îi vor îmbărbăta amintindu-le că invidia este un mecanism social menit 

să înăsprească concurența, că acest lucru le testează tăria de caracter și că până la urmă fiecare acționează 

pentru a-și croi propriul destin spre succes, lăsându-și vechiul anturaj în urmă.  

Concluzie 

Dacă ne pasă de viitorul societății, va trebui să cultivăm o educație sănătoasă încă din familie, lucru 

dublat prin grija educației formale în grădinițe și școli, pentru a canaliza optim acest potential uriaș numit 

generația viitorului. 
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5 Adler, Alfred, Cunoașterea omului, cap. VIII, Ed. IRI, 1996, p. 160. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Profesor,  Nistor Viorica 

 

 

,,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- 

 

În viața cotidiană, stabilirea ,,planului,, pentru așa zișii ,,7 ani de acasă,, reprezintă un procedeu 

complex care are ca prim scop îmbinarea utilului cu plăcutul și necesită implicarea ambilor parteneri pentru 

ca parcurgerea planului să nu confere bătăi de cap și eventuale neplăceri. Astfel, ca și părinți trebuie să fim 

conștienți în egală măsură asupra ideeilor, moralelor și concluziilor pe care vrem să le transmitem astefl 

încât să ne asigurăm că informația a ajuns unde trebuia și sub ce formă era necesară.  

Încă din primele clipe, primii oameni care au contact direct cu copii sunt părinții acestora, nimic 

surprinzător, însă prin asta este stabilit rolul părinților care reprezintă cel mai mare punct de sprijin pentru 

un copil. Pentru cei mici, părinții sunt primele modele, primii idoli ai lor. Ni se întâmplă des să auzim copii 

care își doresc să fie ori ca mama, ori ca tata sau de ce nu ca amândoi. Dezvoltarea umană a fost din 

totdeauna un domeniku asupra căruia s-au aplecat cu mare interes diferiți cercetători, pentru a se evidenția 

cât sunt de importanți primii ani din viață.  

Cei 7 ani nu constau doar în eforturile constante ale copilului de a percepe ideile transmise de părinți, 

ci și părinții trebuie să asigure o îngrijire adecvată a copilului, precum protecție, alimentație, asistență 

medicală, dragoste și afecțiune, interacțiune și stimulare, securitate.  

Însă multă vreme s-a crezut că educația aparține doar domeniului școlar. Astfel trebuie să 

conștientizăm că formarea copilului are loc în special în familie, ceea ce ține de moralitate se stabilește în 

mediul matern, pe când în mediul școlar sunt fructificate și cultivate performanțele intelectuale ce țin de 

planul profesional.    

Familia poate fi privită ca un mediu cultural și civilizator. Ea este prima ,, instituție ,, de educație 

morală. Astfel dacă ar fi să ne raportăm la realitatea de astăzi, majoritatea delicvenților și a celor care au 

trecut pragul instituțiilor de corecție n-au avut parte de o implicare afectivă din partea părinților cu ceea ce 

privește faptul de a fi un om civilizat. În cadrul familiei se deprind elemente de bază care ajută oamenii să 

conviețuiască între ei. 

Însă ceea ce îl face pe copil să dea dovadă de cei 7 ani de acasă sunt emoțiile care îi determină 

comportamentul. El tinde să repete o experință plăcută, valorizantă și evită să repete o experiență care îi 

poate pune în dificultate.  

Realitatea din ziua de astăzi a familiei cotidiene este diferită de cea a generațiilor anterioare. Părinții, 

din păcate, petrec din ce în ce mai pujțin timp cu copii lor, majoritatea având probleme în echilibrarea vieții 

personale cu cea profesională. În acest caz, un program pentru dezvoltarea armonioasă a copilului devine 

din ce în ce mai greu de procesat și urmat.  

Prin urmare trebuie să relizăm că importanța constă în sarcina noastră, a părinților, de a ne ajuta 

copilul să-și dezvolte propriile capacități și, mai puțin, să ne atingem propriile obiective.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – TEMELIA EDUCATIEI COPILULUI 

 

 

PROF. INV. PRESCOLAR NISTOROIU CRISTINA 

SC. GIMNAZIALA NR. 2 MARASESTI 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HARET 
 

 

 

Care este scopul educatiei copiilor de catre parinti? Acela de a-i ajuta pe copii sa creasca pentru a 

deveni persoane avand compasiune, daruire si grija. Copiii invata ceea ce traiesc. Orice cuvant care se abate 

asupra lui lasa o urma. In consecinta trebuie neaparat ca parintii sa invete sa le vorbeasca intr-un anume fel 

care nu trezeste furia, nu produce durere, nu le micsoreaza increderea in sine, nu-i face nesiguri de 

competenta si valoarea lor. Cuvintele, in general, vorbesc mintii. Parintii vorbesc inimii atunci cand adopta 

un limbaj al grijii afectuoase, sensibil la nevoile si sentimentele copilului. Acest limbaj ajuta copiii sa-si 

dezvolte o imagine dominanta de incredere si siguranta in sine, ei invata totodata sa-si trateze parintii cu 

respect si consideratie. 

DISCIPLINA: permisiva cu sentimentele dar stricta cu purtarea. 

Toate sentimentele, dorintele sunt permise indiferent daca sunt pozitive, negative sau ambivalente. 

La fel ca noi toti, copiii nu pot decide ce simt. In anumite momente simt lacomie, pofta, vinovatie, furie, 

frica, tristete, incantare sau dezgust. Desi nu pot sa-si aleaga emotiile, sunt raspunzatori de cand si cum le 

exprima. Purtarea inacceptabila nu este tolerata. Incercarea de a-i face pe copii sa-si schimbe 

comportamentul inacceptabil este frustranta pentru ambele parti. Parintii trebuie sa se convinga de 

inutilitatea cicalelii si a presiunii. Tacticile coercitive nu genereaza decat resentimente si rezistenta. Decat 

sa se chinuie sa-si impuna vointa asupra copilului, parintii au sanse mai mari sa-i influenteze luandu-le in 

considerare punctul de vedere si implicandu-i in rezolvarea problemei. Copiilor le trebuie o definitie 

limpede a ceea ce inseamna purtarea inacceptabila si acceptabila. Fara ajutorul parintilor le este greu sa nu-

si manifeste impulsurile si dorintele. Cand stiu care sunt limitele comportamentului permis se simt mai in 

siguranta. 

 

Se poate sa fii si afectuos si eficient cu copiii: 

 

1. Intelepciunea incepe odata cu ASCULTAREA – parintii trebuie sa aibă inima si mintea deschisa, 

ceea ce va ajuta sa asculte tot felul de adevaruri, fie ele placute ori neplacute. Dar multi parinti se tem sa 

asculte pentru ca s-ar putea sa nu le placa ceea ce aud. Daca parintii nu reusesc sa creeze un climat de 

incredere care sa-i incurajeze pe copii sa-si impartaseasca pana si sentimentele inoportune, opiniile, 

plangerile si ideile, copii nu vor fi sinceri. Le vor spune parintilor ceea ce vor sa auda. 

2. Nu nega perceptiile copilului, nu-i pune in discutie sentimentele, nu-i fagadui dorintele, nu-i 

ridiculiza gustul, nu-i denigra parerile, nu-l discredita, nu-i disputa trairile. In loc de toata acestea 

CONFIRMA!! Sa confirmi nu inseamna sa fii de acord! Exprima doar respect pentru opinia copilului. 

3. In loc sa critici, INDRUMA. Formuleaza problema si posibile solutii. Nu-i spune copilului nimic 

negativ despre el. 

4. Cand va infuriati, descrieti ce vedeti, ce simtiti si la ce va asteptati, incepand propozitiile cu verbul 

la persoana intai: sunt suparata, sunt enervata, sunt furioasa. 

5. Cand lauzi, cand vrei sa-i spui copilului tau ce apreciezi la el sau la ceea ce a facut, descrie actele 

in cauza, nu evalua trasaturi de caracter. 

6. Invata sa spui NU intr-un fel mai nedureros oferind in imaginatie ceea ce nu poti oferi in realitate. 

Copiilor le este greu sa distinga intre nevoie si dorinta. In ceea ce-i priveste, ei au nevoie de absolut tot ce 

cer. Pentru copil e mai putin dureros sa-i confirmi macar dorintele, spunand ca le intelegi. Parintilor le este 

greu sa refuze cererile copiilor. Ar vrea sa le indeplineasca dorintele, ar vrea sa-i vada fericiti. De aceea 
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parintii se simt frustrati si furiosi cand li se cer lucruri pe care nu le pot oferi si se poarta cu asprime daca 

trebuie sa spuna NU. 

7. Dati-le copiilor dreptul de a alege si de a se exprima in chestiunile care le afecteaza viata. Copii 

sunt dependenti de parinti, iar dependenta genereaza ostilitate. Pentru a reduce animozitatea, parintele 

trebuie sa-i ofere copilului ocazia de a simti independenta. Cu cat este mai mare autonomia, cu atat devine 

mai mica animozitatea. Cu cat este mai mare independenta cu atat se imputineaza resentimentele fata de 

parinti. 

 

De ce este important pentru copil sa i se dea  dreptul de a alege? Pentru ca s-ar putea sa-si spuna: 

Parintii tin seama de dorintele mele. Am un cuvant de spus in legatura cu viata mea. Sunt o persoana. 

Contez. 

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, chiar 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. 

Influenţele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotărâtoare. Specialiştii în 

acest domeniu precizează că relaţia părinţi-copii deţine un rol deosebit în fixarea deprinderilor 

comportamentale, dar şi în asigurarea condiţiilor psihologice normale. 

Relaţia părinţi-copii nu trebuie lăsată la întâmplare. Există anumite norme precise care stau la baza 

acestor relaţii: nevoia de dragoste care asigură protecţie, asigură unele raporturi relaţionale, juste şi 

echilibrate, cât şi complementaritatea rolurilor parentale. Părinţii trebuie să alcătuiască un raport cu copilul, 

o unitate inseparabilă în care îşi împart rolurile şi sarcinile. 

  

486



 

 

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Niță Andreea 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța Poveștilor” Sibiu 

 
 

,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia buna, cazuta la timp 

potrivit, invioreaza campul” 

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. 

 

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 

lipsă de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure 

educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psihopedagogică și experiența.  

 

Influentele 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 parinți - 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 hotarâtoare 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 și 

comportamentul lor socio-moral.  

 

Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 

independenței de acțiune a acestora, a inițiativei.  

 

Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifestă o teamă permanentă pentru viața și 

activitatea copilului lor, 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 inițiative, instalarea unei temeri 

nejustificate de acțiune, și mai ales de consecințele ei, în ultima instanță, timiditate exagerată. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR                                                                                      

ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

Prof. înv. Preşc. Niţă Daniela Nicoleta                                                                                   

Grădiniţa cu program prelungit Inocenţa Găeşti, Dâmboviţa 

 

 

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 copilului, 

prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

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 grădiniţei deoarece influenţează atitudinea copilului faţă 

de învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. 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. 

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 grădiniţa.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt grădiniţa 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. Astfel cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, 

preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei. 

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 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 
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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. 

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.  

Dacă interacțiunile dintre familie și grădiniţă 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 

 

Profesor înv. primar Gabriela Niță 

 

Familia este locul în care copilul deschide ochii și face cunoștință cu părinții și mediul în care va 

crește și se va dezvolta. Preocuparea părinților nu trebuie să fie orientată strict către îngrijirea fizică ci și 

către educația psiho-socială și emoțională. Sunt convinsă că majoritatea părinților vor să crească copii 

sănătoși și fericiți, dar știu ei oare care sunt nevoile copiilor lor pentru ca aceștia să devină așa? Să nu uităm 

că fiecare individ este unic, nu există o rețetă a succesului în creșterea și educarea unui copil. Ce 

funcționează pentru unii, poate avea exact opusul rezultatului așteptat la alții. 

Se știe că primii ani din viața unui copil sunt foarte importanți în dezvoltarea fizică, construcția 

personalității, în dobândirea unor ancore emoționale, atingerea unui nivel de siguranță - de aceea mediul 

familial și primele modele, care de obicei sunt părinții, au un rol determinant în formarea viitorului adult. 

Părinții contribuie la furnizarea unui bagaj genetic, dar familia creează condițiile unei dezvoltări fizice, 

emoționale și intelectuale și modelează caracterul copilului, simțul moral, estetic, artistic, etc 

O mare parte dintre cunoștințe, deprinderi, atitudini se datorează educației primite în mediul familial. 

De aceea eu cred ca o importanță mare o are și mediul social din care provine familia și nivelul de studii al 

părinților. Prin comunicarea continuă cu familia, copilul își însușește limbajul, instrument cu ajutorul căruia 

își va dezvolta celelalte laturi.  

Părinții vor fi atenți la felul în care copilul pronunță cuvintele, le vor corecta vorbirea, vor contribui 

la îmbogățirea vocabularului, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. De asemenea, familia trebuie să 

acorde o atenție deosebită la întrebările pe care le adresează copiii, iar răspunsurile să fie pe măsura 

nivelului de înțelegere a copilului, raportat la nivelul de vârstă al acestuia satisfăcându-i nevoaia de 

cunoaștere corectă a lucrurilor. Familia oferă într-un procent foarte ridicat cunoștințe uzuale despre lumea 

înconjurătoare- plante, animale obiecte, mediul în care trăiește, despre ocupațiile oamenilor, grija în 

respectarea normelor de conduit pe stradă,etc 

Tot familia este cea care este responsabilă de dezvoltarea spiritului de observație, memoriei, gândirii, 

oferindu-le modele și exemple din mediul familiar copilului. Explicațiile mult prea elaborate pot pune 

copilul în dificultate, diminuându-i dorința de cunoaștere. Părinții trebuie să le explice sensul unor 

fenomene, situații, pentru a le putea înțelege.  

Copiii dotați din naștere, manifestă  o curiozitate sporită între 2 și 5 ani, punând foarte multe întrebări, 

iar părinții ar trebui să le ofere răspunsuri corecte și la obiect astfel încât copilul să își însușească cât mai 

multe cunoștințe.  

La vârsta școlară, familia este cea care prin exemplul propriu ar trebui să dezvolte pasiunea copilului 

pentru citit, pentru învățare prin descoperire desigur sub îndrumarea părintelui, să fie încurajat să 

experimenteze, să caute soluții pentru diferite probleme,  astfel încât copilul să aibă satisfacția muncii sale, 

iar informația dobândită cu siguranță va avea durabilitate. 

Putem spune deci, că una dintre funcțiile cele mai importante pe care o are familia este cea educativă, 

prin exercitarea căreia familia are o contribuție decisivă asupra dezvoltării personalității copilului. Pentru 

o eficiență sporită a acestei funcții, este foarte important ca ea să funcționeze simultan sau succesiv cu alte 

medii educaționale. 

În concluzie pot spune că potențialul educativ al mediului familial se exprimă prin următoarele 

caracteristici: 
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- familia este mediul care mijlocește primele experiențe de viață ale copilului- conturând posibilități 

de formare a unor trăsături de personalitate 

- familia este locul unde se creează un climat afectiv cu diferite valențe: dragoste, respect, grijă 

- familia este mediul cel mai adecvat formării personalității copilului 

- familia este direct interesată de viitorul copilului, ceea ce face ca aceasta să fie direct interesată de 

calitatea educației. 

Chiar dacă teoretic așa stau lucrurile, in realitate nu se întâmplă așa, iar singurii care au de suferit sunt 

copiii. 

Conștientizând toate acestea, este necesar să se asigure condiții familiale optime pentru dezvoltarea 

armonioasă și sănătoasă a copiilor astfel încât copilul să devină un adult bine ancorat în realitate, cu principii 

etice și morale sănătoase. 

 

 

Bibliografie:  

Fundamentele Pedagogiei, Stan Panțuru 
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,,Famila, locul liniștit al copilăriei!’’ 

 

Prof. Niță Liliana                                                                                                                     

Școala Gimnazială ,,Arhimandrit Teofil” Balaciu 

 
 

Familia, leagănul copilăriei, locul binecuvântat unde fiecare dintre noi face primul pas în viață, „cei 

şapte ani de-acasă” constituie temelia pe care ne vom clădi viitorul. „Bună creştere” dată de părinţi, depinde 

ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 

unei bune educații.  

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. Dar, relațiile mamă-copil sunt 

decisive în dezvoltarea normală a ființei umane și aceste relații rămân de neînlocuit. Dragostea maternă 

este prima forma de afectivitate pe care o percepe copilul. De ea depinde întreaga influență nedefinită, 

subtilă, pe care mamă o are asupra copilului și prin care ea îl modelează, îl educă. Din dorința de a nu-și 

supara mama, de a nu pierde dragostea ei, copilul este gata să se supună, să accepte anumite reguli de 

comportare. De aceea, de modul cum mama știe să folosească frânele dragostei, depinde și influența lui 

educativă. Principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 

crescut” regăsim: să salute, să respecte toate persoanele cu care intră în contact, să înțeleagă și să respecte 

normele sociale, bunele maniere, recunoașterea greșelilor, tact și toleranță. Toate acestea vor fi respectate 

doar prin sădirea în sufletul copilului sentimente ca: sinceritate, demnitate, respect, omenie, simplitate, 

bunătate, empatie și nu în ultimul rând iubire. 

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 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, exemplul personal, stau 

în primul rând, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

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 în ciclu 

de crestere .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 sănătații, creșterea normală și 

călirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă 

asigurarea unui program zilnic care trebuie să fie respectat. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, 

hrană, bani 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, primele sfaturi, norme și reguli de conduită. 

Familia trebuie să fie conștientă 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. Începând cu primii ani de viata, copilul preia de la 

părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitiv sau negative. Toate acestea cer calm, 

înțelegere, răbdare, dragoste fața de copil. Nu frica, trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune . 

Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principal structură protectoare absolută 

necesară existenței lui. 

Educaţia pe care copilul o primeşte în familie împletindu-se cu ce de la şcoală şi de la comunitate, 

este cea care desăvârşeşte fiinţa umană. 
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Influența mediului familial asupra dezvoltării copilului 

 

Prof. documentarist Niță Mihaela Alina                                                                                    

Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București 

 

Familia este primul „element” important participant la dezvoltarea copilului. 

Educația primită în primii ani de viață până la intrarea în școală nu se referă numai la competențele 

și abilitățile pe care le descoperă și pe care le vor dezvolta pe tot parcursul procesului educational. Ca puncte 

de referință în educația primară familială, dacă putem s-o numim așa, putem lua: iubirea, generozitatea, 

corectitudinea, onestitatea, rușine, gelozie… Toate fac parte din dezvoltarea și formarea copilului. Dar 

depinde de felul în care aceste sentimente sunt împărtășite sau sunt supuse „predării” spre învățare. 

 

”……………………………………………………………………………… 

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. 

……………………………………………………………………………….”6 

Aceste versuri le-am descoperit citind cartea „Copiii învață ceea ce trăiesc: educația insuflă valori”, 

scrisă de Dorothy Law Nolte și Rachel Harris. 

Se vorbește de recunoaștere. Aceasta este de fapt cunoașterea copiilor din punctul de vedere al 

părintelui. Faptul că le este asigurat necesarul zilnic de viață, nu înseamnă că părinții îi cunosc. În fiecare 

zi copiii se schimbă, se transformă. Cunoașterea - recunoașterea părintelui trebuie să fie zilnică, ținând 

pasul cu transformările copiilor. Pentru acest lucru este necesar timpul; timp pentru a-i auzi, nu doar a-i 

asculta, de a-i urmări nu doar a-i vedea, de a fi atenți la întrebările lor, nu doar de a le răspunde. Astfel le 

oferim energie, îi încurajăm; le dăm puterea de a face bine, de  a avea un ideal în viață. 

Respectul, sinceritatea, sprijinul reciproc și comun sunt însușiri care contribuie la un mediu armonios 

în cadrul familiei care are un efect puternic asupra dezvoltării armonioase emoționale a copilului. 

Respectul de sine ia naștere din aprobarea părinților, în special de părintele „favorit”, care, până la 

vârsta de 6-7 ani îl recunoaștem ca fiind mama, primul chip și prima voce cu care copilul este întâmpinat 

la venirea lui pe lume. Astfel că ea devine și modelul copilului.  

Aceste aprobări părintești, alături de cuvinte de încurajare sau alinturi, laude influențează dezvoltarea 

personală a fiecărui copil, oferind posibilitatea și încrederea în a se cunoște pe sine, de a avea încredere în 

forțele proprii, de a distinge binele de rău, de a fi responsabil, de a persevera.  

Din punctul meu de vedere, în primul rând de părinte și apoi ca profesor, pot menționa că o educație 

primară familială cu rezultate performante se bazează pe un mediu de acasă bun, sigur, în înțelegere și 

sprijin, pe desfășurarea și implicarea de activități și comunicări, discuții permanente cu copilul, pe 

dezvoltarea unei relații apropriate cu cel mic, aplicând blândețea, autoritatea, generozitatea, sinceritatea, 

dragostea, respectul, perseverând și fiind, în același timp și protectori și prieteni. 
  

Bibliografie: 

Nolte, Dorothy Law; Harris, Rachel. Copiii învață ceea ce trăiesc: educația care insuflă valori; cuvânt 

înainte: Jack Canfield; trad.: Luana Stoica .- Ed. a 5-a .- București: Humanitas, 2012 

 
6 Nolte, Dorothy Law; Harris, Rachel. Copiii învață ceea ce trăiesc: educația care insuflă valori; cuvânt înainte: Jack 

Canfield; trad.: Luana Stoica .- Ed. a 5-a .- București: Humanitas, 2012 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI 

 

 

Prof. înv. preșc. Niță Nicoleta Roxana 

G. P. P. Nr. 6 Buzău 
 

                                                                    

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 construit   treptat, unul pe baza celuilalt, implicând asumarea unei funcţii 

afective atât în  raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii . 

Un dascăl poate să-şi arate măiestria şi atunci când este nevoit să „predea” părinţilor ,,lecţia” privind 

rolul pe care pot să-l aibă în dezvoltarea intelectuală a copiilor lor .Nu este o lecţie tocmai uşoară ,dar merită 

încercat . 

A.S. Macarenco, fiind convins de rolul exemplului în educaţie - ca şi de înclinaţia copilului pentru 

imitaţie-se adresează părinţilor astfel ,,Să nu credeţi că educaţia copilului  este numai atunci când vorbiţi 

cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii dumneavoastră, chiar şi atunci 

nu sunteţi acasă. 

Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau cum vă întristaţi, cum vă purtaţi cu 

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 ajunge la el pe 

căi pe care dumneavoastră nu le observaţi”. 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 

care, în prima carte de educaţie a copilului, consideră 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  persoană  umană. Unii merg chiar 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 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, limbaj, exemple de  

comportament. Prima relaţie a copilului culumea exterioară este cea cu familia. 

Aceasta îi oferă copilului primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli 

de conduită, dar  şi  climatul  socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, 

nu numai prin faptul că 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 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  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. 

,,Atât  timp cât tatăl  şi mama  nu-şi vor  pleca  fruntea  în  faţa  măreţiei  copilului,atât  timp  cât  nu  

vor  înţelege  că  vorba COPIL  nu  este  decât  o  altă  expresie   pentru  ideea  de  MĂIESTRIE ,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  am tot  atât  de  puţin  dreptul  şi  puterea  de  a  dicta  legi  
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acestei  noi  fiinţe, pe  cât  n-am  puterea  şi  nici  dreptul  de  a  impune  legi  în  mersul  aştrilor…” Ellen 

Key 

Când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat  şi   de  format   decât atunci  când  simte  că  

rezervorul  său  emoţional  este  gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. 

Iubirea necondiţionată este iubirea totală, este  o  lumină  călăuzitoare  care  străluceşte  în  întuneric  

şi  ajută  părinţii  să-şi  dea  seama  ce  trebuie  să  facă  pentru  a-şi  creşte  copilul.  

Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum  

ar  vrea  să  fie, de  ceea  ce  face. Familia trebuie să asigure  adăpost, hrană, haine, să-şi  asume  şi  

răspunderea  formării  lor  mentale  şi  sentimentale. 

Există cinci modalităţii în care copii înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de încurajare, timpul  

acordat, darurile, serviciile. 

Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copii care sunt ţinuţi în braţe, sunt 

îmbrăţişaţi, sunt 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. 

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 copiilor 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 ceea ce îşi doreşte.  

Pentru a fi un părinte trebuie: 

- să observaţi felul în care copilul îşi exprimă dragostea faţă de dumneavoastră; 

- să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi; 

- să ascultaţi cu atenţie care sunt cele mai dese rugăminţi ale copilului dumneavoastră; 

- să observaţi care sunt lucrurile de care plânge cel mai adesea. 

Părinţii au un 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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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

 

Prof. Viorica NIȚĂ 

Șccoala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

 
  

 

 

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. 

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. 

 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. 

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. 

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. 

Bineînţeles că toate ingredientele unei bune creșteri 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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Cei şapte ani de acasă! 

 

Profesor inv. primar, Niţoiu Felix-Georgian 
   

 

Când vorbim despre cei şapte 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 „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. 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. 

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.  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. 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. 

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. 

 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; 

- perseverenţă în realizarea unei sarcini; 

- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Părinţii au o 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. Este important să le 

transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm necesare şi care îl vor ajuta să fie un om 

respectuos şi demn de respect. 
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CLIMATUL EDUCATIV ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA 

FORMĂRII  PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA                                                                             

Şcoala Gimnazială Comuna Brădeanu, Judeţul Buzău 

 

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).  

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 
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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 

şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

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 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 

 

 

NIȚU OANA ADRIANA 

GRĂDINIȚA M.Ap.N. Nr. 1, București 

 
 

 

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. 

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.  

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. 

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. 
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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. 
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FAMILIA, UNIVERSUL MEU MINUNAT 

 

ASINETA NOL                                                                                                                                                              

GRĂDINIȚA P. P. NR. 14 ARAD 

 

Motto: „Familia este nucleul civilizaţiei” Will Durant 

 

Se ştie că FAMILIA reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură 

menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii şi 

dezvoltării personalităţii. 

 

Familia contribuie la satisfacerea trebuinţelor copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i modele 

de comportament, de comunicare, contribuind pregnant la socializarea copilului, contribuind 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. 

Modul de dezvoltare al lumii contemporane a dus însă la schimbări în ceea ce priveşte rolul familiei, 

la implicarea părinţilor în educarea copiilor. Asistăm din păcate la copii neglijaţi, la familii în care membrii 

acesteia petrec foarte puţin timp împreună, în care adevăratele valori sunt uitate, copiii fiind “educaţi” de 

televizor, jocuri video, membrii diferitelor găşti, etc. 

Actualul curriculum plasează familia, părintele, în rol de partener activ în educaţia copilului. 

Educarea copilului nu se realizează fragmentat, distinct, în cadrul celor duoă medii, familia şi grădiniţa, ci, 

se realizează ca un tot unitar, prin colaborarea dintre cei doi factori implicaţi, părinţi şi educatoare. 

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, încredere în competenţele lor, 

făcându-i mai buni.  

Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţine ideea de a implica părinţii 

în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa 

şi implicit cu educatoarea. 

Obiectivele acestui parteneriat sunt: 

➢ Promovarea rolului familiei în educarea copiilor 

➢ Consilierea  părinţilor în scopul învăţării strategiilor de relaţionare şi comunicare cu copiii lor, în 

vederea fixării comportamentelor dezirabile la aceştia 

➢ Promovarea unor valori morale ca: dragoste, credinţă, adevăr, muncă, voluntariat, etc. 

➢ Valorificarea experienței pozitive dobândită de părinți în relație cu copiii lor; 

 

Prin proiectul educaţional „Familia- universul meu minunat!” (desfăşurat în parteneriat) dorim să 

implicăm familia în viaţa grădiniţei, aşa încât membrii acesteia să devină parteneri activi şi avizaţi în 

educaţia copiilor lor, dorim să redăm familiei  rolul pe care trebuie să îl aibă. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NOROCEL MARIA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI 

 
 

Familia are cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor. Părinții sunt cheia 

capacității copiilor de a învăța și de a reuși în viață. Educația copilului este o provocare pentru orice părinte. 

  

În familie, copiii învață despre reguli de bună purtare și de igienă, despre lumea înconjurătoare, 

folosirea unui limbaj corect, cum să relaționeze/interacționeze cu cei din jurul lor, exprimarea sentimentelor 

și a emoțiilor, perseverența în realizarea unor sarcini, și nu în ultimul rând ce înseamnă curajul, respectul, 

generozitatea,  bunătatea, responsabilitatea. 

  

Copilul fericit care comunică, este cel care crește într-o familie fericită. Însă, copilul care trăiește într-

o familie în care există violență, acesta poate manifesta un comportament violent. De aceea, psihologii în 

cărțile de specialitate, menționează că dezvoltarea copilului are de suferit, el devine cel mai adesea neglijat. 

Când copilul este iubit este mult mai ușor de disciplinat, de modelat. 

 

Este foarte important ca părinții să învețe copilul cea mai valoroasă lecție, și anume  LECȚIA  

IUBIRII - formează un copil cu stima de sine, cu încredere în propria valoare, și totodată dorința să-și 

exprime afecțiunea. Copiii învață exprimarea afecțiunii de la părinți, având nevoie să se simtă iubiți cu 

generozitate. Aceste ființe minunate nu au nevoie de părinți ideali, ei își doresc ca aceștia să le reflecte 

dorințele, și să le înțeleagă nemulțumirile, să îi ajute când sunt nelămuriți, și să îi aprecieze atunci când 

merită.  

 

A fi părinte nu este ușor, și a fi un părinte bun este extrem de dificil.  

 

Nicio dragoste nu este atât de profundă, nicio bucurie nu este atât de deplină ca aceea care poate 

exista în cadrul familiei. 

 

Bibliografie:  
 

1.Ciofu Carmen, Interacțiunea părinți-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 

2. Danion Vasile, Cum să ne creștem copiii?, Editura Sophia, București, 2012 
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Educația în familie 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lumina, Constanța 

Prof. înv. primar: Novac Ana-Mihaela 

 
 

Alături de școala și organizațiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educația 

omului. De educația oamenilor se ocupă și alte persoane, institutii și organizații sociale, dar influențele 

educative exercitate de acestea sunt mai puțin organizate decât cele care provin din familie și școală. Familia 

exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. 

O mare parte dintre cunoștințele despre natura, societate, deprinderile igienice, obișnuințele 

de comportament, elevul le datorează educației primite în familie.  

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana și îmbrăcamintea copiilor, îi 

ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le crează 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 igiena personală și socială si il obisnuieste sa utilizeze 

factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

În cadrul familiei copilul își însușește limbajul. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea 

exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Ca prim factor de educație, 

familia ofera copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupațiile 

oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. 

Ea le dezvoltă spiritul de observație, memoria și gândirea. Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor 

fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 

ani, iar părinții îi ajuta să-și însușească un număr mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și 

exact. 

Când sunt în școala primară, familia vine în sprijinul ei, sustinând "gustul de citit" al elevilor. Cel mai 

important este stimularea curiozității copilului de a citi, prin cumpararea unor cărți care să puna bazele unei 

mici biblioteci.  

Copilul obține rezultatele la școală în funcție de modul în care părinții se implica în procesul de 

învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite școlare, cărți de lectură, 

manuale școlare etc., cât și niște condiții bune de muncă: un birou, un computer și nu în ultimul rând liniște 

pentru a se putea concentra. Părinții trebuie să-și ajute copiii la învățătura; ajutorul trebuie limitat la o 

îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părintii se vor limita la 

controlarea temelor de casa 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 nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decenta în vorbire și atitudini, ordinea, cumpatarea, grija față de lucrurile încredințate. În 

realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta 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 în 

comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului sau și a celor 

din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. 
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Familia contribuie și la educația estetă a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul copilului 

cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viața socială 

(tradiții, obiceiuri străvechi etc.). 

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 negativă; pe de o parte există 

numeroase emisiuni culturale, de îmbogățire a cunoștințelor, dar pe de altă parte sunt difuzate numeroase 

programe care pot deforma imaginația inocența a copiilor într-un sens negativ. 

Părinții trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în față televizorului cât și emisiunile 

pe care le urmărește.  

Familia, ca prim mediu educțional, influențează decisiv dezvoltarea personalității din perspectivă 

cognitive, morală, estetică, afectivă și fizică. Astfel, majoritatea informațiilor și cunoștințelor legate de 

plante, animale, fenomene, meserii, dar și formarea și dezvoltarea unor deprinderi de bază: morale, igienice, 

civice, comportamentale, și formarea trăsăturilor de caracter sunt datorate educației în familie. 

   

BIBLIOGRAFIE:  

1. Ion, Albulescu, Horațiu, Catalano (2020) Sinteze de pedagogie generală, București, Editura 

Didactica Publishing House; 

2. Victor, Tarcovnicu (1975) Pedagogie generala, Bucuresti, Editura Facla; 
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Lectura – un sprijin pentru educația din familie 

 
 

prof. Elena-Mirela Nuţu, 

C. N. „Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ 

 
 

În societatea contemporană profesorului îi revine un rol decisiv în formarea individului, dacă avem 

în vedere transformarea elevului din copil în adult responsabil, cu o concepţie de viaţă justă, cu atitudini şi 

comportamente adecvate în diverse situaţii. Copiii sunt lipsiţi din ce în ce mai mult de sprijinul real al 

părinţilor (şi nu ne referim la cel material), astfel încât, de cele mai multe ori, cultura generală este 

insuficientă, iar comportamentul lor lasă de dorit.  

Se vorbește din ce în ce mai mult despre lipsa interesului pentru lectură în cazul elevilor, dar nimeni 

nu amintește că aceasta este și o problemă a adulților. Sunt convinsă că un copil care și-a văzut părinții 

citind, care a fost înconjurat de cărți va fi mai ușor de atras către lectură. Din păcate, părinții au întotdeauna 

scuze plauzibile pentru faptul că nu citesc (nu au timp, întotdeauna există alte lucruri mai importante de 

făcut), astfel încât momentele de lectură în familie sau orice alte activități care să-i determine pe copii să 

citească lipsesc. 

În special pentru profesorii de Limba și literatura română trezirea și stimularea interesului elevilor 

pentru lectură a reprezentat mereu o provocare. Şcoala are menirea de a forma un lector competent, care 

să-şi cultive gustul propriu pentru lectură, astfel încât să devină un cititor activ pe tot parcursul vieţii. 

Programele actuale de învăţământ sunt puse sub semnul comunicării. Prin urmare, lectura trebuie concepută 

atât ca act de cunoaştere, cât şi ca act de comunicare (textul devine astfel dinamic, fiind un dialog al 

receptorului cu textul). Scopul studiului literaturii în şcoală este formarea unor competenţe pentru diverse 

tipuri de lectură: lectura de informare, lectura de plăcere, lectura instituţionalizată.  

Întrucât lectura este un eveniment al cunoaşterii, studiul cărţilor de către elevi impune organizarea, 

îndrumarea şi supravegherea de către profesori, întocmirea listelor bibliografice, controlul lecturii. 

Motivarea elevilor pentru lectură depinde de efortul pe care îl face fiecare profesor în parte, clarificându-şi 

el însuşi anumite aspecte privind punerea în scenă a lecturii în şcoală. Majoritatea profesorilor se confruntă 

cu o realitate care deseori îi descumpăneşte: elevii nu mai citesc, nu valorizează lectura, nu se simt motivaţi 

pentru asemenea efort intelectual; ei trebuie să fie ajutaţi să înţeleagă valoarea lecturii, avantajele acesteia, 

să dobândească respectul pentru carte.  

Aprecierea pe care Paul Cornea o face în lucrarea Introducere în teoria lecturii este justă: „nici 

computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol cardinal 

în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului tehnic va fi mereu însoţită de remedierea compensatoare a 

unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens. Cred, vreau să cred că vom continua să citim 

chiar dacă nu vor mai fi cărţi. O vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, de buzunar ori de mari 

dimensiuni, dar vom continua s-o facem câtă vreme vom persevera să gândim şi să producem bunuri 

simbolice.”7 O părere asemănătoare exprimă şi Nichita Stănescu: „Cu cât mijloacele tehnice de  comunicare  

se  vor perfecţiona (tiparul, discul, magnetofonul, radioul, cinematografia, televiziunea) şansele de 

circulaţie ale literaturii sunt sporite.  

Literatura, în esenţa ei, nu ţine neapărat de cuvântul scris.”8 Astăzi, când lectura pierde teren în faţa 

alternativelor oferite de tehnică – ţinând cont de uşurinţa cu care elevii au acces la filme, jocurile pe 

computer etc. – afirmaţia poetului poate să li se pară unora depăşită. Nu putem neglija  însă  şi  avantajele 

pe care le oferă  tehnica  unor  cititori pasionaţi, dacă  avem  în vedere e-book-urile   (pentru care a apărut 

e-readerul), audio-book-urile, posibilitatea de a găsi texte literare online, precum şi posibilitatea de a lua 

legătura cu alţi cititori sau chiar cu autorii cărţilor online. 

 
7 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988. 
8 Nichita Stănescu, op. cit., p. 55. 
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 Îndrumarea lecturii se realizează, în primul rând, în şcoală, prin corelarea cu studiul literaturii la 

clasă. Profesorul alcătuieşte liste bibliografice, indicându-le elevilor lecturile obligatorii şi pe cele 

facultative, iar la orele de literatură se pot prezenta noutăţile editoriale şi operele asemănătoare ca tematică 

şi mod de realizare cu cele studiate în clasă. Dirijarea lecturii vizează formarea  plăcerii de a citi, de a simţi 

lectura ca pe o necesitate cotidiană.  

Noua orientare a învăţământului românesc urmăreşte dezvoltarea gândirii critice a elevilor. Gândirea 

critică este o modalitate superioară de manifestare a gândirii care sintetizează şi integrează aspecte şi 

proceduri ale celorlalte moduri de gândire. Capacitatea de a gândi critic se dobândeşte în timp, permiţând 

elevilor să se manifeste spontan, fără să se simtă stingheri, fără să le fie teamă de reacţia celor din jur faţă 

de părerile lor, având încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie. Aşa cum am mai spus, lectura ajută 

la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, a creativităţii şi nu în ultimul rând, stimulează 

gândirea critică.  

În societatea contemporană, elevii au nevoie de capacitatea de a selecta informaţiile şi de a alege ce 

este esenţial pentru interesele lor. Ei trebuie să înţeleagă legătura dintre informaţii, să le descopere sensul 

şi să le respingă pe cele nesemnificative. Un important obiectiv de tip formativ urmărit în evoluţia copiilor 

îl constituie dezvoltarea gândirii critice şi se realizează prin folosirea în mod special a unor strategii de 

învăţare activ-participative. Aceste strategii reprezintă un nivel superior în ierarhia strategiilor didactice, 

dar nu trebuie separate de cele tradiţionale.  

Lectura independentă, dialogul euristic, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare, 

problematizarea implică elevii în învăţare mai mult decât o explicaţie, o expunere ori o demonstraţie. 

Strategiile activ-participative ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care 

urmează să şi le însuşească, să afle singur soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la 

reconstituiri şi resistematizări de cunoştinţe, cu alte cuvinte îl învaţă pe elev să înveţe, să lucreze 

independent. 

În afară de recomandările făcute pentru lectura suplimentară sau facultativă, profesorul trebuie să se 

dovedească deschis la nevoile elevilor şi să găsească diverse modalităţi practice pentru a trezi şi a menţine 

interesul acestora pentru lectură.  

Colaborarea cu biblioteca şcolii şi cu alte biblioteci (în funcţie de posibilităţile fiecăruia) reprezintă 

un prim pas spre încurajarea lecturii. O modalitate eficientă pentru trezirea curiozităţii şi pentru cultivarea 

plăcerii de a citi este clubul de lectură, care le oferă elevilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile cu privire 

la o carte citită şi de a asculta opiniile altora; schimbul de păreri poate deveni un punct de plecare pentru 

dezbateri pe teme diverse: teme literare, construcţia personajelor, stilul unor scriitori etc. În ceea ce ne 

priveşte, o soluţie pentru stimularea elevilor cu privire la lectură s-a dovedit colaborarea cu unele edituri 

care, pe lângă cărţile promovate, oferă şi anumite facilităţi financiare, astfel încât elevii îşi pot realiza o 

bibliotecă personală. 

 

  

507



 

 

Relația școală – familie 

 

Prof. înv. primar: Nuțu Lăcrămioara 

 

 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de 

viața copilului. 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 familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

decența, sinceritatea, adica: ,,cei șapte ani de-acasă”. 

Atât părinții și copii doresc dezvoltarea armonioasă a copilului, educarea și îmbogățirea vocabularului 

și a cunoștințelor acestora. Dar, uneori, ceea ce consideră părinții a fi o măsură corectă pentru copilul lor 

într-o situație data, e posibil să nu fie tocmai ceea ce îi trebuie acelui copil în acel moment. De aici apar 

conflictele, rupturile dintre membrii familiei. Între părinți și cadrele didactice trebuie să există o permanent 

colaborare, care se poate realiza prinședințe și lectorate cu părinții. 

Parteneriatul este eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul 

nostru.  Cadrele didactice cunosc 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 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 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 
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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. 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 

Boutin  şi  During,  1994. 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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2. Ecaterina Adina Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor,  Editura  Aramis, 2002; 

3. Nica I., Ţopa L.  –  Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P., Bucureşti,  1974; 
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,,NU CĂRŢILE CRESC OAMENI, CI MAMELE!” 

 

Prof. dr. Nuţu Monica Oana                                                                                                     

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

 

Munca mamelor, dedicarea și implicarea lor pentru binele familiei sunt proverbiale. Atât 

înţelepciunea populară le preţuieşte, cât şi scriitorii şi oameni celebri. Iată mai jos câteva dintre cele mai 

frumoase proverbe, maxime sau citate despre mame. 

,,Adevărata mamă nu este cea care-i dă viaţă copilului, ci bună creştere.” (Sfântul Ioan Gura de Aur) 

,,Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, aşa că a creat mamele!” (proverb evreiesc) 

,,Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru) 

,,Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copiilor.”  (William Makepeace Thackeray) 

,,Mama este banca la care ne depunem toate rănile şi toate grijile.”  (Thomas De Witt Talmage) 

,,Fără mamă nu se poate iubi. Fără mamă nu se poate muri.” (Hermann Hesse) 

,,O mamă bună preţuieşte cât o sută de profesori”.  (Johann Friedrich Herbart) 

Educaţia omului este autentică atunci când ea se bazează şi se fundamentează pe un sistem axiologic 

individual, congruent, relativ imperturbabil, incluzând valori fundamentale, constante, care să scape 

perisabilităţii şi facticităţii cotidiene. Condiţionările cotidiene la care este supus individul, dincolo de 

realizarea eventuală a unui confort efemer, contribuie din plin la eroziunea spiritualităţii, a simţului critic 

şi a sentimentului responsabilităţii. Teoria şi practica pedagogică trebuie să selecteze şi să concentreze acele 

idealuri valorice cu potenţial maxim în propulsarea omului şi umanităţii pe traiectul plenitudinii şi 

perfecţiunii existenţiale. Kant este de părere că „ elevii nu trebuie crescuţi după starea de faţă a neamului 

omenesc, ci după o stare mai bună, posibilă în viitor, adică idealul omenirii şi a întregii sale meniri.” (E. 

Kant, 1992, p. 15)  

Încrezându-se în faptul că „această viaţă are preţ prin ceea ce creăm în domeniul culturii”, Ştefan 

Bârsănescu ajunge la concluzia că scopul educaţiei este dublu: unul obiectiv, de a lucra pentru păstrarea şi 

sporirea valorilor obiective şi altul subiectiv, de a face pe individ să se preocupe şi să vibreze pentru valorile 

subiective şi să poarte grija de a le păstra şi spori. (Ş. Bârsănescu, 1935, p. 223) 

Cu cât contactul cu cultura autentică este mai profund şi mai variat, cu atât câştigăm în libertate, 

plasându-ne în vecinătatea unor valori fundamentale, de bine, de frumos, de dreptate, de adevăr. 

Încorporarea valorilor culturii este o şansă reală pentru desăvârşirea a ceea ce eticienii numesc 

personalitatea morală, caracterizată prin libertatea alegerii, voinţei, dorinţei şi autocreaţiei, prin diminuarea 

dependenţelor faţă de alţii şi faţă de instanţele supraetajate, într-un cuvânt, prin autodeterminare morală.  

Dintre trăsăturile personalităţii – aşa cum sunt ele tratate tradiţional de către psihologie – 

temperament, aptitudini, caracter, cea care dă măsura omenească din om este caracterul. El exprimă relaţia 

omului cu valorile. Raportul omului cu valorile morale dă măsura umanităţii din om. Una dintre valorile 

primare, care reprezintă poarta de intrare în moralitate este politeţea. Un om politicos nu este în mod necesar 

o persoană morală, dar dă aparenţa acesteia. Politeţea este un produs al culturii şi în deosebi al educaţiei 

prin cultură. Regulile şi modurile ei de manifestare diferă de la un popor la altul, de la epocă la alta, dar 

întotdeauna conţinutul său se păstrează: este vorba de respectul faţă de altul şi, în acelaşi timp, de respectul 

faţă de tine însuţi. Astăzi, politeţea, ca valoare morală, a căpătat o dimensiune complexă, în structura sa 

intrând multe valori, printre care tactul, amabilitatea, respectul, altruismul, generozitatea, bunul-simţ, sunt 

cele mai importante.   

Educaţia morală este aşadar acea latură a educaţiei prin care se urmăreşte formarea şi dezvoltarea 

caracterului ca latură relaţional valorică a personalităţii, respectiv a conştiinţei şi conduitei morale a 

subiectului uman. Paradigma contemporană a educaţiei morale este fundamentată pe îmbinarea cunoaşterii 

morale cu acţiunea morală, iar esenţa educaţiei morale constă astfel în crearea unui cadru adecvat 
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interiorizării componentelor moralei sociale în structura personalităţii morale a elevului, fapt în măsură să 

conducă la punerea în joc a unor comportamente morale adecvate. 

În ceea ce priveşte rolul familiei, copilul trebuie să găsească un adăpost cald, primitor, securizant sau, 

altfel spus, un „cămin”, care este reglementat de reguli simple, dar clare. Ca şi şcoala, familia trebuie să 

stimuleze nu numai autonomia în acţiune, ci şi cea din gândire, fenomen esenţial pentru destinul său 

cultural. Cât priveşte alegerea prietenilor, micul şcolar trebuie să aibă libertatea şcolară a deciziei. Dacă 

alegerea nu e potrivită el îşi va da seama până la urmă. Oricum, pentru părinţi este o excelentă ocazie de a-

şi cunoaşte mai bine copilul, în baza dictonului „cine se aseamănă se adună”. 

O altă exigenţă educativa importantă se referă la necesitatea stimulării gustului estetic, ce se poate 

realiza în compania artei şi a literaturii autentice. Educaţia morală se instituie ca un deziderat educaţional 

major, mai ales, în contextul unui învăţământ ce pedalează prioritar pe dimensiunea informativă. Copilul 

trebuie ajutat să distingă binele de rău şi, dat fiind impactul deosebit pe care îl exercită asupra lui modele 

umane în general, este de dorit ca adultul să acorde acestei probleme o atenţie particulară. 

Dintre dimensiunile caracteriale, formarea încrederii de sine, ocupă un loc particular. În exersarea 

acestei atitudini se recomandă ca adultul să inoculeze copilului o ierarhie autentică de valori, mai ales astăzi, 

când fetişizarea banului şi a aspectului fizic a provocat o criză axiologică atât de pronunţată. 

În special în primii ani de viaţă, individul uman îşi caută permanent modele şi le găseşte chiar dacă 

acest lucru îi este refuzat instituţional. Cu alte cuvinte, chiar dacă părinţii sau şcoala nu îi oferă, dintr-un 

oarecare motiv, modelele de rol, copilul va identifica şi va încerca să urmeze comportamentele, valorile şi 

atitudinile observate la modelul său. 

Copiii de vârstă şcolară sunt preocupaţi în mod natural de întrebarea „Cu cine vreau să semăn?” nu 

de întrebarea „Vreau să fiu bun?”. Alegerile etice pe care le fac copiii se bazează pe apropierea de personajul 

care le este drag. Personajul valorizat pozitiv din punct de vedere afectiv este considerat model 

comportamental, iar valorile pe care le exprimă sunt adoptate de copil la propria scară valorică. Cu alte 

cuvinte, învaţă sau nu învaţă, se comportă la şcoală într-un fel sau în altul în funcţie de reţeta simbolică a 

modelului adoptat. 

,,Profesorii buni fac şcolari buni; numai mamele bune fac oameni buni.” ( Aime Martin) 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

OANCEA IONELA DANIELA                                                                                      

GRĂDINIȚA M. Ap. N. Nr. 1 

 

   

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. 

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”. 
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Educația în familie –                                                                                                                                                             

baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață 

 

Prof. Oancea Oana – Adina                                                                                                          

Liceul cu Program Sportiv – Brăila 

 

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. 

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. 
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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. 
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ȘCOALA  ȘI  FAMILIA 
 

 

Prof. Oancea Vasiliana,                                                                                                            

Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș 

  

             

Începerea unui nou an şcolar este momentul în care cei mici, dar şi cei mari, vor începe sau vor 

continua aventura cunoaşterii în cadrul şcolii, iar pentru părinți este momentul când din primii educatori ai 

copiilor lor devin parteneri ai școlii în procesul de învățământ. Rolul părinților nu se oprește aici ci ei își 

împart rolul cu cel al profesorului.  

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între 

toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie este foarte importantă. Școala nu-și poate 

realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață ale copiilor.  

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor, dacă nu află și modul lui de comportare în 

condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers – 

activitatea de la școală este o continuare a activității de acasă. În cadrul ședințelor cu părintii am vorbit pe 

larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales la controlul temelor 

pentru acasă. Le-am exemplificat pentru matematică, fiind specialitatea mea. Copilul nu trebuie să vină la 

școală cu temele nefăcute. De aceea, părinții trebuie să cunoască cum se controlează și cum poate fi ajutat 

copilul în cazul în care întâmpină unele greutăți în rezolvarea lor. 

Totodată, părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de profesori și 

colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă sau în alte locuri în afara școlii este corespunzătoare. Într-un fel 

se comportă copiii în prezența părinților și altfel sunt în mijlocul colegilor sau alături de profesori. Din 

experiența pe care o am până în prezent, mi-am dat seama că există familii în care părinții sunt foarte severi 

cu copiii și chiar se laudă cu asta. Severitatea este necesară, dar cu măsură, altfel copilul crește timorat de 

gândul pedepsei, începe să mintă și se îndepărtează de părinți. Severitatea exagerată își va lăsa amprenta 

asupra personalității în formare a copilului. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic 

participarea la activități recreative, la jocurile specifice vârstei și fac uz frecvent de pedepse care lezează 

demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.  

La celălalt pol se află părinții superprotectori, cei care se învârt în jurul poftelor copilului. Un astfel 

de copil va ajunge un egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu și îndatoriri. Cu acești 

copii se lucrează foarte greu și devin dificili, deoarece ei cred că și la școală vor avea parte de aceleași 

privilegii. Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 

independenței de acțiune, a inițiativei copilului. Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifestă o 

teamă permanentă pentru viața și activitatea copilului lor și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și 

comportare fără să accepte abateri, plângeri și nemulțumiri. Principala consecință se exprimă într-un 

comportament lipsit de inițiativă, instalarea unei temeri nejustificate de acțiune și mai ales de consecințele 

ei, în ultima instanță timiditate exagerată. 

Obiectivul primordial al parteneriatului școală – familie îl reprezintă obținerea succesului școlar. 

Evoluția pozitivă în planul activității școlare se exprimă prin termenii de progres, reușită și succes școlar. 

Progresul – arată obținerea anumitor stări calitative superioare în raport cu o perioadă comparată. Poate fi 

continuu sau periodic. Reușita școlară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durată 

mai mare de timp. Succesul școlar se exprimă prin raportarea performanțelor elevului la cerințele programei 

școlare și la finalitățile învățământului. 

Studiile arată că într-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali și spontani, se descurcă singuri, 

dovedind autonomie, își exprimă dorința de a crește, de a se impune și de a fi conducători; știu să se apere, 

doresc să înfrunte dificultățile, sunt perseverenți în realizarea unor scopuri.     
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În cei peste 13 ani de experienţă ca profesor, am observat că există un set comun majorităţii părinţilor, 

în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice.  

  

Iată câteva dintre ele:  

 

▪ să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

▪ să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

▪ să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

▪ să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

▪ să întărească discipina copiilor;să comunice des şi deschis cu părinţii; 

▪ să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

▪ să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 

▪ să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

▪ să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

▪ să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

▪ să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

▪ să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

▪ să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 

▪ să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională a 

acestora). 

 

În climatul actual întâlnim două tendințe contradictorii: părinții sunt preocupați de viitorul copiilor 

lor, dar, în același timp, nu mai au timp să le acorde atenția cuvenită. Este o sarcină a școlii, a învățătorului, 

în special, să identifice situațiile “dificile” din famiile copiilor, să dirijeze strategiile educative în favoarea 

elevului și mai ales să conștientizeze faptul că relația de parteneriat școală – familie este determinantă în 

obținerea performanțelor școlare.     

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 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.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 

ce ţine de orintarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 

acţiune. Referitor la acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci când scopul său este acelaşi 

cu al şcolii, când între cei doi factori există o concordanţă în ceea ce priveşte obiectivele urmărite. Ceea ce 

este cu adevărat trist este faptul că de multe ori familia se află în contradicţie cu şcoala. 

Calitatea educației primite în familie, adică acei ”șapte ani de-acasă”, depinde îndeosebi de nivelul 

educației părinților și a membrilor familiei, care vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, 

comportamental. În familie învățăm să fim umani. Acasă înseamnă locul unde crești, te dezvolți și unde se 

pun bazele viitorului om. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 

societate. Când spunem că un copil are “cei șapte ani   de-acasă”, ne gândim la un copil bine crescut care 

știe să salute, să spună: “te rog!” și “multumesc!”, care știe să respecte și se comportă civilizat cu cei din 

jur.  

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 îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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Se ştie 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. 

Pentru a se dezvolta normal, copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care să se simtă în 

siguranţă şi de o comunicare eficientă cu părinţii săi.De aceea părinții trebuie să fie atenţi în primul rând la 

nevoile copilului, să dea dovadă de înţelegere, să participe la evenimentele importante din viaţa lui, să-i dea 

posibilitatea să își ia propriile decizii. Dar 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. 

Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, pentru dezvoltarea unei relaţii adecvate şi a 

unei comunicări eficiente între părinte şi copil, pe lângă satisfacerea nevoilor de bază ale copilului (hrană, 

sete, îmbrăcăminte, locuinţă, somn),  foarte importante sunt şi nevoile emoţionale ale acestuia şi anume: 

respectul, acceptarea, dragostea, răbdarea, timpul acordat, corectitudinea, înțelegerea, etc. Din păcate foarte 

mulți părinți se axează pe satisfacerea nevoilor de bază și asigurarea aspectului financiar și pierd din vedere 

latura socială, afectivă și emoțională a copilului. 

O altă greșală făcută de părinți este că au tendinţa de a discuta cu copiii lor despre notele pe care le-

au obţinut la şcoală, despre temele pe care le au, despre cât, cum şi la ce materii au învăţat sau motivele 

pentru care nu au învăţat, și mai puțin despre sentimentele și emoțiile trăite de aceștia. 

Modelele educaţionale aplicate de părinţi în relaţiile cu copii pot avea influenţe positive sau negative 

asupra dezvoltării personalităţii acestora. Din acest motiv este important ca părinţii să găsească un echilibru 

în ceea ce priveşte organizarea şi controlul copilului, şi cerinţele pe care le au de la aceştia. 

În prezent sunt cunoscute mai multe stiluri parentale: 

• parentingul autoritar - părinții autoritari sunt impunători și orientați către poziția socială și așteaptă 

ca ordinele să le fie executate fără nici o explicație. Aceasta înseamnă că de la copii se așteaptș ca ei sa 

respecte un set strict de regului stabilite de către părinți. De obicei, acest set de reguli exista fară nici o 

explicație oferită copilului, iar eșecul conformării la aceste reguli are ca rezultat pedeapsa. 

• parentingul autoritar-democratic - acest stil parental poate fi înțeles ca o manifestare mai 

democratică a stilului autoritar. Și în acest stil, de la copii se asteaptă ca să se supună regulilor și 

reglementărilor stabilite de părinți, însă părinții sunt mult mai receptivi. Cel mai semnificativ este faptul că 

față de stilul autoritar, atunci când copiii esuează în a fi ascultători, părinții sunt mai degrabă iubitori și 

iertători, și renuntă la pedeapsă. 

• parentingul permisiv - părinții permisivi sunt mai mult receptivi, decât exigenți. Ei sunt non-

tradiționali și indulgenți, nu solicită comportamentul matur, permit considerabil auto-disciplina și evită 

confruntarea. Acești părinți își disciplinează rareori copiii și, prin urmare, sunt adesea amintiți ca fiind 

părinți indulgenți. Ei au foarte puține pretenții și așteptări de maturitate și auto-reglementare.   

• parentingul neimplicat - părinții neimplicați sunt aceia care împlinesc nevoile de bază ale copilului, 

dar altfel sunt dezinteresați de viata copilului lor. Ei au foarte puține pretenții, nu sunt receptivi și comunică 

foarte puțin cu copiii lor. În cazurile extreme de parenting neimplicat, nevoile copiilor sunt respinse sau 

neglijate de către părinți. 

Stilurile parentale urmate de diferiti părinți se combină pentru a crea un amestec unic în fiecare familie 

în parte. Cel mai important lucru este adoptarea unor stiluri parentale cooperative, care combină diferite 

elemente ale stilurilor parentale unice într-un întreg coerent.   

Un concept modern de educație îl reprezintă parentingul pozitiv, care plasează central copilul și îl 

tratează ca pe o personalitate unică. Experții în educația modernă a copilului sunt de părere că această 
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abordare este pozitivă pentru dezvoltarea personalității sale. De fapt, acest gen de educație deschide o poartă 

special de comunicare cu copilul, stimulând-i inteligența, creativitatea și încrederea în sine. 

Succesul și popularitatea acestei noi abordări în educație este de altfel strâns legat cu cerințele 

societătii actuale care pune accent pe rezultate, independență și performanța în societate. 

Astfel, putem spune că 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. Însă educaţia trebuie adaptată și etapelor de dezvoltare a copilului. 

Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

Un alt lucru esențial de care părinții ar trebui să țină cont este faptul că ei sunt modele pentru copiii 

lor.                  

Relaţia dintre părinţi este modelul viitor de relaţionare al copilului pe care îl va duce cu sine în viaţă, 

iar ochii părinţilor sunt oglinzile în care acesta creşte şi se formează ca viitor adult, devenind ceea ce părinţii 

și cei din jurul lui văd în el. 

Putem concluziona că educația începe din sânul familiei, se consolidează prin informație la grădiniță 

și 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. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. primar Ofrim Maria Floare                                                                                         

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Dragomirești, Maramureș 

 

 

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 severă”-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. 
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*,,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 

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 rigidă” 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 libertină” 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 vorbă bună rostită la timp, inviorează sufletul copilului, precum si ploaia bună, 

cazută la timp potrivit, inviorează câmpul” 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar, Olariu Alina-Mirela                                                                                   

Școala Gimnazială nr. 11 Piatra Neamț 

 

 

Familia este un element foarte important ce contribuie la dezvoltarea unei persoane și la starea ei de 

sănătate. Acest sistem are o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Familia este cea care creează 

condițiile pentru dezvoltarea fizică, emoțională și intelectuală a copilului, dar în același timp îi modelează 

caracterul, simțul moral, estetic. Copiii datorează o mare parte dintre cunoștințele despre natură, societate, 

deprinderile alimentare și igienice, atitudinile față de viață, modelele de comportament, educației primite 

în familie. 

Familia are un rol important în ceea ce privește dezvoltarea fizică, intelectuală, emoțională, morală a 

copilului, nu numai în primii ani de viață, ci și pe parcursul întregii perioade școlare, până la intrarea în 

viața adultă. Însă, există mulți factori care pot conduce la apariția unor probleme în dezvoltarea armonioasă 

a copilului, multe familii nefiind considerate un mediu propice pentru creșterea unui copil. 

Între membrii familiei trebuie să existe relații de înțelegere, respect, întrajutorare, trebuie să fie 

armonie, părinții trebuie să ducă o viață cinstită, onestă, să constituie un bun exemplu pentru ca dezvoltarea 

copilului să nu aibă de suferit. De asemenea, dragostea părinților față de copii nu trebuie să fie excesivă. 

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. 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. 

Strategiile educaționale folosite de unii părinți, deși sunt bine intenționate și au avut efecte pozitive 

în anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la obținerea unui optim educațional, care să favorizeze 

dezvoltarea personalității. Ceea ce într-o familie s-a dovedit a fi deosebit de eficient, în alta poate avea 

efecte contrarii. 

Există mai multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu 

cele ale școlii, alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor educative pe care le folosesc sau 

chiar refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt deficitare. 

Comportamentele educaționale ale părinților, deși 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. 

Familia este primul mediu în care copilul își construiește scara de valori și își formează cele mai 

importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, ordinea, cumpătarea. În 

realizarea acestui tip de educație, modelul parental este foarte important pentru copil. Părinții sunt cei care 

ar trebui să le spună copiilor ce e bine și ce e rău, ce e frumos și ce e urât în comportamente și ar trebui să 

constituie exemple demne de urmat. Familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun 

coleg și prieten. 

Familia poate exercita asipra copilului influențe educative manifestate în mod 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, pe care copiii le 

preiau prin imitație și învățare, 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 
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norme și valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai 

mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, rezultatele școlare 

ale copiilor și comportamentul lor sociomoral. 
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Copilul și arta de a instrui 

 
 

Prof. Mihaela Olariu                                                                                                                                   

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Târgu-Neamț 

 

 

A educa înseamnă un copil e ca și cum i-ai purta pașii acestuia spre trăirea unor experiențe care să-l 

facă să descopere viața, treaptă cu treaptă, dar mai ales să se descopere pe sine și pe ceilalți. De la vârste 

mici și până ce ei vor conștientiza comportamente responsabile au nevoie de ghidare, dar fără a le  amenința 

propria autonomie. Dacă se înțelege astfel educația, școala este și trebuie să rămână un spațiu al formării, 

al instruirii.  

În acest context, în care copiii și adolescenții par atrași în întreaga lume de aceleași scopuri 

consumiste, deși trăiesc în locuri foarte depărtate și în contexte diferite, e important ca educatorii să dețină 

și arta instruirii. E important ca școala să-i ajute pe copii să recunoască procesele culturale, să-i ajute în 

înțelegerea importanței de a trăi în pace, de a evita conflictele, de a vedea lumina și frumosul în jurul lor.  

Nu este suficient să instruiești mintea, să transmiți cunoștințe, trebuie să stârnești curiozitatea, să le 

induci comportamente prin care să dovedească facerea de bine, dorința de a lucre pentru binele comun. 

Copilul trebuie făcut să înțeleagă că are un rost pe lumea aceasta, că trebuie să ia parte activ la destinul 

umanității, nu doar al său. Dar conștientizarea acestui rol se face prin instruire și prin educație.  

În ultimele decenii se remarcă încărcarea școlii cu mai multe alte sarcini decât altădată, pentru că 

familia este mult mai ocupată cu munca, și aceasta are mai puțin timp pentru educația ,,celor 7 ani de 

acasă’’. După o zi de muncă, părinții petrec mai puțin timp cu copiii pentru a-i supraveghea, pentru a-i 

ocroti, a-i certa sau a-i încuraja.  

Aceste acțiuni care formează personalitatea copilului și îi marchează viitorul acestuia revin mai mult  

educatorului, care trebuie să îmbine rigoarea cu afectivitatea. Nu în totdeauna sunt prezenti părinții în număr 

mare la ședințe, nu întotdeauna există comunicare deplină între școală și familie, dar important este sa se 

gasească de educator/învățător/diriginte o cale scurtă și eficientă pentru a motiva elevul să participe la ore, 

să nu absenteze, să-și facă temele, să nu intre în conflict cu colegii.  

Dar, dincolo de aceasta misiune, poate ar fi necesar ca elevii să fie pregătiți pentru lumea în care 

trăiesc, să fie mai robuști interior, să nu creadă că totul ,li se cuvine, fără eforturi. Este vorba aici despre 

inducerea sentimentului de responsabilitate, care vine și din modelele oferite copilului. Pot fi modele și  

proprii colegi care sunt dornici de cunoaștere, sunt motivați să învețe, își identifică mai devreme rolul activ 

în societate.  

Poate că atât munca în echipă, cât și motivația interioară a unui elev/concurența din dorința de a se 

ridica la nivelul unui coleg/unor  colegi să fie benefice în formarea copilului și a viitorului adult. Un coleg 

poate fi apreciat de ceilalți pentru că încearcă să-și depășească condiția, să-și mulțumească părinții care 

muncesc mult pentru a-i crea condițiile de studiu și pentru a-i asigura un viitor.  

Aici intervine măiestria profesorului și a educatorului în general, pentru a stabili în ce măsură 

,,concurența’’ între colegi să nu se transforme doar într-o fugă după note bune, după medii mari, ci să fie 

mult mai mult: o motivație în plus care să-i determine pe elevii mai ,,comozi’’ să ia atitudine,  să-și cultive 

voința lăsându-se instruiți. 
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Familia - echilibru vieții 

 

 
 

OLARU FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU 
 

 

 

,,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. Makatenko 

 

Trăim într-un timp în care nonvalorile au ajuns la loc de cinste și valorile adevărate sunt considerate 

adevărate. Este extrem de greu să răzbați într-o asemenea lume, dar nu imposibil. 

Cred cu tărie că încă mai este timp să ne întoarcem la adevăratele valori, pe care să le promovăm și 

să îi determinăm pe cei mici, încă de la grădiniță, să prețuiască ceea ce este de valoare. Ca și dascăl, dar și 

părinte, promovez prin toate activitățile pe care le desfășor la clasă lucrurile cu adevărat importante pentru 

viață. Și cum nimic nu există fără Dumnezeu, iî învăț să nu uite că trebuie să creadă în ei, să îți iubească 

familia, să fie altruiști, cinstiți, onești, înțelepți. Toate aceste valori contribuie la formarea omului de mâine, 

om ce poate lua decizii corecte, pentru el sau cei din jurul lui. 

Însă, după cum deja știm, prima școală pe care o urmăm în viață este familia. Aceasta este locul unde 

,,principiile sunt ciocănite și ascuțite pe nicovala vieții de zi cu zi”, după cum frumos o descrie Charles 

Swindoll. Cred că iubirea și puterea exemplului sunt cele mai importante într-o familie. Dacă micul vlăstar 

crește într-o ,,grădină” pașnică, în care comunicarea înlătură orice barieră, iar grija și iubirea părintască dă 

siguranță, acesta va crește frumos. Copilul crescut cu iubire și înțelegere va ști, la rândul său, să relaționeze 

în același mod pe parcursul întregii vieți. 

Un copil bun, în general îl definim ca fiind un copil care dovedește, prin comportament și atitudine, 

cinste, sârguință, inițiativă creatoare, sociabilitate, politețe, deschis la colaborare. Familia devine astfel o 

adevărată școală a sentimentelor, modelând sub acest aspect personalitatea copilului. Suflețelul ce a auzit 

cuvinte tandre, înțelegătoare dar și încurajatoare va trata aidoma pe cei ce se vor afla, pe viitor, în preajma 

sa. Stima de sine, stimulată până la limita bunului simț și echilibrul între egocentrism și altruism vor face 

din micul vlăstar un stejar puternic și demn ce va uni în jurul său o altă familie, la fel de frumoasă și trainică.  

Se spune că familia este cel mai prețios dar pe care viața ți-l poate oferi... Oare așa o fi pentru toți?? 

...Nu știu, însă pentru mine sigur așa e. Familia este locul în care mă regăsesc, mă simt în siguranță, mă 

simt iubită și prețuită. Momentele prețioase trăite împreună cu soțul și fiul meu de numai 10 ani, îmi dau 

bucurie sufletului, mă încarcă de energie pozitivă, mă împlinesc ca mamă și soție. Școala, locul meu de 

muncă, care mă îmlinește ca om și profesie, este locul unde merg cu drag la cea de-a doua familie, 

buburuzele mele dragi, așa cum îmi place să îi numesc pe cei mai frumoși, cuminți și veseli elevi.  

Într-o familie trebuie să predomine încrederea, iubirea, respectul reciproc și demnitatea. Nu există 

nimic pe lume mai important decât familia. De aceea, fă loc în programul tău zilnic și pentru ea! Fie că ești 

copil, fie că ești adult, acordă-le celor dragi puțin din nebunia ta, din timpul tău, din sufletul tău. În felul 

acesta se simt iubiți și importanți... și viceversa. 

Gândul că există, din păcate, copii, părinți care nu au pe nimeni să le fie alături, mă întristează enorm, 

dar îmi întărește și mai mult convingerea că nimic în lume nu e mai valoros decât familia mea, iar eu sunt 

unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ și provocările vieții mele sunt cele mai mici, mici de tot. 

Închei cu o scurtă poezie scrisă de către fiul meu în clasa I, dedicată părinților. 
 

Pătinții mei 

Olaru Petru-Andrei (7 ani) 

Mama, tata mă iubesc 

Și de toate se-ngrijesc. 

Eu sunt un copil cuminte 

Și la toate iau aminte. 
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Mamă, tată, vă iubesc! 

Și vreau să vă mulțumesc 

Pentru povețele date  

Și clipele minunate! 

 

 

    

 

 

  

526



 

 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. Olaru Jeni 

 

 

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 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. 
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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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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI  DE ACASĂ” 

 

Înv. Olaru Nicolita                                                                                                                                

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT TINA,                                                                                               

COM. LIVEZI, 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 
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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 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. 

530



 

 
 

COPIII ȘI BUNELE MANIERE 

 

 

PROF. OLESCU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂDULARI-CERNIȘOARA, JUD. VÂLCEA 
 

 

 

„Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un 

destin!” 

 

A creşte şi a educa un copil ar trebui să fie pentru toţi părinţii o mare datorie. Din păcate nu este 

întotdeauna aşa. Copiii trebuie formaţi astfel încât să se adapteze mediului social, să fie politicoşi, să 

respecte regulile scrise şi nescrise de convieţuire. 

Cea mai dificilă sarcină a şcolii este de a face educaţie morală. Cadrul didactic se confruntă cu 

multiple dificultăţi metodologice în a adapta comportamentele elevilor după o altă strategie decât cea oferită 

de primul mediu de socializare al copilului – familia. 

Unde învaţă un copil care sunt „cuvintele vrăjite” ale purtării politicoase: „Bună dimineaţa!”, „Să 

aveţi o zi bună!”, „Mulţumesc!, „Cu plăcere!”, ”Îmi permiteți, vă rog, să…” „Îmi pare rău!”? Unde învaţă 

un copil cum să se poarte într-o vizită sau cum să folosească în mod civilizat telefonul mobil? Unde și când 

învață copiii cum să se comporte atunci când merg în vizită la un pacient internat în spital? Când învață 

copiii cum trebuie să se comporte la o petrecere sau la un spectacol public? Trăim într-o lume în care „cei 

șapte ani de-acasă” trec pe repede înainte pentru multe familii, mult prea ocupate pentru a găsi timp să se 

ocupe de educația pruncilor lor. Nouă educatorilor ne revine misiunea de corecta unele comportamente, 

de a fi modele de comportare civilizată, de a-i învăța acele maniere cu care copiii nu s-au deprins încă. 

Dar numai cuvintele nu ajung. Dacă nu ajuţi cu puterile tale şi treci indiferent pe lângă un bătrân, un 

animal, un copil pe care i-ai putea ajuta, atunci eşti repetent  la purtare. 

Viaţa dovedeşte că o educaţie bună, cât şi capacitatea de a te comporta cu oamenii, asigură jumătate 

din succes. Dacă „ziua bună se cunoaşte de dimineaţă” tot de atunci încep să se contureze şi cerinţele 

comportării cuviincioase. Dacă elevii noştri vor şti să aplice în practică (la şcoală, în familie, pe stradă, la 

spectacol, în vacanţe sau oriunde altundeva) toate normele de comportare învăţate, atunci ne vom declara 

mulţumiţi de efortul depus. 

Este timpul ca în şcoală să se iniţieze mai multe activităţi consacrate formării conştiinţei şi conduitei 

morale a elevilor, în concordanţă cu valorile perene ale moralităţii poporului român şi cu morala creştină. 

Libertatea prost înţeleasă a dus la îndepărtarea tineretului de aceste valori, la atragerea lui în activităţi şi 

practici care înjosesc omul și îl degradează moral. 

Alături de şcoală, familia este datoare să se preocupe de formarea celor mai tineri membri ai săi în 

așa fel încât, aceștia, să facă față cu ușurință noilor exigențe ale societății, să se poată adapta fără eforturi 

inutile schimbărilor din lumea muncii şi a profesiilor din economie, ştiinţă şi cultură, din viaţa de familie, 

să îşi planifice şi să îşi dirijeze singuri cariera profesională și modul de viață. 

Plecând de la premisa că morala nu se predă, ci se trăieşte (C. Freinet), putem afirma că elevii şi, în 

general, copiii învaţă din interacţiunile zilnice cu noi, din exemplele noastre. Astfel noi, profesorii, părinţii 

şi întreaga societate, devenim modele. Pentru educarea oricărui copil există două categorii de modele de 

viață: obligatorii (sau indispensabile) și facultative.  

Această diferenţiere are la bază următorul raţionament: şcoala şi familia sunt factorii de culturalizare 

care ocupă cea mai mare parte din timpul efectiv al elevului, motiv pentru care dascălii şi familia, în special 

părinţii, trebuie să reprezinte în mod necondiţionat modele de viaţă. În cazul comunităţii, care devine o 

sursă de modele facultative, lucrurile se schimbă puţin în sensul că aici avem de-a face cu un întreg univers, 

atât de vast şi de variat, încât este imposibil să ofere viitorilor cetăţeni numai modele demne de urmat din 

punct de vedere moral. În alegerea acestor modele provenite din rândul comunităţii un rol extrem de 

important îl au şcoala şi familia. Sarcina lor nu este tocmai uşoară. Se impune mai întâi o alegere potrivită 
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a modelelor, după care urmează partea mai dificilă: să-l convingi pe elev că personalitatea aleasă este 

potrivită pentru a-i fi un model de viaţă. 

Este foarte important ca, la activităţile elevilor, coordonate de cadre didactice, să participe şi părinţi 

cu diferite roluri în organizare. În acest mod sperăm să obţinem o sensibilizare din partea comunităţii, 

sensibilizare care va duce la dezvoltarea interesului pentru nevoile elevilor şi pentru educaţia lor.  Educaţia 

constituie o activitate specific umană, de natură psihologică şi socială, proiectată pentru formarea şi 

dezvoltarea personalităţii umane în vederea integrării sale în societate, realizată în cadrul sistemului şi al 

procesului instructiv-educativ. Educaţia este o dimensiune a omului contemporan. Asociată cu învățarea ea 

ne însoțește de la naștere până la sfârșitul vieții. 

Învățând manierele de comportare civilizată elevii vor deprinde instrumentele de care au nevoie 

pentru a se descurca mult mai uşor în împrejurări complicate. Vor învăţa cum să se comporte într-o mulţime 

de situaţii şi vor căpăta încredere pentru a face faţă altora noi. Folosind şi profitând de aceste reguli de bune 

maniere îşi vor dezvolta un simţ al respectului de sine şi  încredere în propria persoană. 

Pentru a pătrunde în mintea şi inima unui copil, cea mai bună cale este să ne imaginăm că suntem de 

vârsta lui. Asta ne va permite să înţelegem problemele care-l frământă, să avem răbdare faţă de nevoia lui 

de-a pune întrebări şi să motivăm sfaturile pe care i le dăm. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Oltean Diana Ionela                                                                                   

Grădinița cu P. P. “Arici Pogonici”, Gherla, jud. Cluj 

 

 

Familia reprezintă pentru copii, principalul mediu social care, le oferă afecțiune, siguranță, modele de 

conduită și atitudine. În copilărie, se formează personalitatea, iar maniera în care se raportează adulții la cel 

mic, determină caracterul viitorului adult. Comportamentul, atitudinea și limbajul părinților sau al rudelor care 

locuiesc alături de copii, se vor întipări adânc în psihicul copilului.  

În prezent, educarea copiilor reprezintă o adevărată provocare pentru părinți, care, trebuie să-și împartă 

timpul între carieră, activități casnice, joacă și temele celor mici. Pentru a rămâne echilibrați în ceea ce privește 

cariera și viața de familie, consider că, este fundamentală organizarea și planificarea din timp a activităților. 

De asemenea, părinții își pot ușura programul zinic implicând, copiii în sarcinile și responsabilitățile casnice. 

Dacă vom învăța copilul de mic, să-și adune jucăriile, lucrurile personale, vom reuși astfel, să-l obișnuim cu 

un anumit program/rutină, îl vom responsabiliza și în același timp, îi vom crește stima de sine. Implicând copiii 

în activitățile casnice, în funcție de vârsta și posibilitățile acestora, părinții reușesc să întărească în sufletul 

copiilor sentimentul de aparteneță la grup, dar în egală măsură, vor dezvolta autonomia micuților.  

Copiii iubesc rutinele, desenul, hărțile tematice, le place să anticipeze ceea ce urmează să se întâmple. 

Acest lucru poate fi de ajutor părinților dacă, stabilesc împreună cu copiii lor, un set de reguli ale casei și o listă 

/ hartă cu activitățile care urmează a fi desfășurate pe durata unei zile sau săptămâni. Părinții pot organiza sub 

forma unui joc, mici ședințe familiale, în care, fiecare membru al familiei va împărtăși cu ceilalți, evenimentele 

derulate pe parcursul unei zile. Se pot stabili de asemenea, următoarele sarcini casnice și persoanele desemnate 

pentru rezolvarea acestora. Mulți părinți consideră că, fetița sau băiețelul lor este mult prea mic/ (ă) pentru a fi 

implicat/ (ă) în treburile gospodărești.  

Psihologii încurajează implicarea copiilor în gospodărie de la vârste timpurii, astfel : un copil de 2-3 ani 

va putea să-și adune jucăriile, un copil de 4-5 ani va fi capabil să pună farfuria murdară în chiuvetă, iar altul de 

5-6 ani să ducă gunoiul, etc. Oferind copiilor de la vârstă timpurie, acest exemplu de conduită responsabilă și 

implicare activă în rezolvarea unor sarcini casnice, părintele va contribui la formarea unui adult cu principii și 

valori sănătoase.  

Un alt aspect deosebit de important în educarea copiilor este trasarea limitelor , impunerea unor reguli și 

explicarea consecințelor care rezultă în urma unui comportament pozitiv sau negativ.Cel mai des întâlnite 

atitudini extreme de creștere și educare a un copil sunt agresivitatea, permisivitatea totală și indiferența. 

Agresivitatea poate fi verbală sau atitudinală, iar forma extremă este violența.  Un copil bătut simte că pierde 

autonomie și demnitatea. Regulile și limitele sunt importante în educația copilului. Cu toate acestea, ele nu ar 

trebui să conțină agresivitate sau violență, ci mai mult restricții și să fie aplicate cu un simț de părere de rău pe 

care copilul să îl perceapă. 

Permisivitatea totală ca metodă de a crește și educa un copil, duce la formarea unor adulți neadaptați 

social, incapabili să se descurce singuri. Acest tip de copii se transformă în adulți care, au senzația că totul li 

se cuvine, că e firesc să primească, fără să muncească. La maturitate însă, viața însăși impune limite fie morale, 

fie legale, iar ei vor avea mari probleme în a le respecta. Există și stilul parental indiferent, neimplicat care, de 

cele mai multe ori, pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă, în grija altora. Indiferența generează 

fie fragilitate emoțională, fie maturizare forțată. Pe unii copii, indiferența părinților îi demotivează și le 

generează o stare de abandon, iar altora le cimentează sentimentul de autonomie și generează o maturizare cu 

mult mai rapidă în comparație cu alți copii de vârste similare. Părinții vor performa în educarea copiilor, dacă 

aleg varianta de mijloc, un echilibru între stilul parental autoritar și cel democratic. 
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Implicarea părinților în educarea și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, reprezintă cea mai bună 

investiție pe care, adultul o poate realiza în dezvoltarea și formarea armonioasă a micuților. Această implicare 

a familiei, în educarea copiilor, va contribui pozitiv la traiectoria școlară, profesională și social-emoțională a 

acestora.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Profesor:  Olteanu Ana- Maria 

 

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. 

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. 

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. Atunci când unui copil familia nu îi satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, pe viitor va apărea 

acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile 

forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Familia trebuie să încurajeze copilul tot timpul, să îl îndrume 

şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea care 

îl 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. Tot 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 din grădiniță 

și şcoală; cei din urmă vor şlefui ceea ce a realizat familia, vor completa golurile din procesul instructiv-

educativ care au scăpat până la această vârstă şi îl vor ajuta pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 

probleme. Pentru o bună educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu grădiniţa, respectiv 

școala.  

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 mare 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. 

„Cei șapte 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 în formarea sa ca viitor adult. 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Olteanu Ilona                                                                                                       

Grădiniţa cu P. N. Teiu 

  

 

"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 
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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 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  
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- 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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Familia în sala de clasă 

 

Profesor învăţămȃnt preşcolar Olteanu Kristina 

Grădiniţa ,,Rază de Soare”,Ploieşti 
                                                      

                                           

Cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici, este 

familia. În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi 

este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia este cea care trebuie să îndeplinească aproape toate 

nevoile de creştere şi dezvoltare, atȃt fiziologic , cȃt şi psihologic ale copilului, nevoi care condiţionează 

fundamental calitatea achiziţiilor psihocompotamentale ulterioare.  

În familie copiii cȃştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante (psihomotorii, cognitive si 

afective), motiv pentru care evaluarea  contribuţiei  sau influenţei  familiei în dezvoltarea copilului faţă de 

alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Factor esenţial în creşterea ,dezvoltarea şi educarea 

copiluluii,  familia este cea dintȃi şcoalȃ în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi societate. 

Filozoful american John Dewey ne aminteşte că lecţia cea mai grea pe care un copil o are de învăţat 

este lecţia vieţii; dacă nu reuşeşte în aceată lecţie, nu există ştiinţă s-o înlocuiască. 

Părinţii sunt cei dintȃi educatori ai copilului pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi de 

viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt un model pentru copil. Ochiul educatorilor naturali, mama 

şi tatăl, ar trebui să ţină seama de o maximă valoroasă oricȃnd şi pentru oricine: ,,Ochiul dragostei este un 

grădinar bun”. 

Grădiniţa este principalul partener educativ al familiei nu doar în mod indirect ci mai ales în mod 

direct în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor.Din ce în ce mai des se consideră că ,,Participarea 

efectivă a unor  părinţi ca voluntari alături de educatoare la activitatea educativă din grădiniţă este o formă  

de parteneriat evoluată care merită să fie  cultivată”.  

Fiecare educator trebuie să maifeste preocupare pentru a cunoaşte mediul familial al copilului şi 

natura infuenţelor educaţionale exercitate de părinţi, pentru a ţine seama de experienţa de viaţă şi de învăţare 

acumulată de copil în familie, dar şi pentru a construi un parteneriat educaţional. Este important să 

cunoaştem unele evenimente deosebite din familie, care au influenţă asupra comportamentului coilului. 

Este relevant să cunoaştem atitudinile părinţilor faţă de educaţie, de disciplină, ca şi aşteptările pe care le 

au de la grădiniţă. 

Parteneriatul educator-părinte presupune o relaţie de colaborare, adică munca în echipă pentru 

stabilirea unei strategii comune de educare a copilului. Cu cȃt cunoaştem familiile mai bine, cu atȃt va fi 

parteneriatul mai eficient. Pentru a încuraja colaborarea cu părintele trebuie sa comunicăm eficient despre 

comportamentul copilului,ne oprim asupra unor aspect: discutarea în mod deschis despre probleme de 

comportament; criticarea comportaamentului copilului, nu copilul; obţinerea părerii părintelui în legătură 

cu problema; identificarea de soluţii practice; monitorizarea progreselor copilului împreună cu părintele. 

Pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copil, părinţii trebuie consideraţi ca fiind specialişti în ceea 

ce priveşte copiii lor şi trebuie să fie participanţi activi la procesul de învăţare. Este bine să se creeze o 

atmosferă de încredere reciprocă, bazată pe comunicare sinceră atȃt din partea educatorului cȃt şi din partea 

părinţilor. Prin participarea părinţilor la activităţile din sala de grupă, li se formează sentimente de 

apartenenţă la grupul clasei,,se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul pe care îl au în 

dezvoltarea copilului.  

Multi părinţi au cȃte un copil iar unii sunt răfăţaţi, necooperanţi, încăpăţanaţi, tocmai datorită faptului 

că nu au avut copii de vȃrsta lor să se joace, să comunice, să împartă lucruri. Venind alături de copii, 

părintele învaţă cum să-l crească în relaţie cu alţi copii care provin din medii diferite, de etnii sau 

nationalităţi diferite, le observă comportamentul, jocul şi astfel învaţă mai multe despre dezvoltarea lui. 

Acestea sunt avantaje pentru părinţi. Avantajele pentru educatoare sunt că, poate observa dacă: părintele 
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încurazează iniţiativa copilului, face totul în locul copilului,îi rezolvă conflictele, probemele sau îl lasă să 

încerce singur. Deasemeni educatoarele vor afla lucruri interesante despre obiceiurile culturale ale 

familiilor,despre talentele şi pasiunile părinţilor. Copiii sunt mȃndri de ceea ce fac şi ceea ce ştiu părinţii 

lor. iar dacă nu pot şi nu ştiu, ei inventează şi-i înnobilează. 

La întrebarea; ,,Cum să aduc părinţii în sala de grupă?” răspunsul este :,, Cu ajutorul copiilor” 

 

 

Bibliografie:  

 

- Mateiaş, Alexandra,2003, Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii. Ghid de parteneriat şi 

consiliere, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar: Ometiță Olimpia Monica 

 

,,Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor 

copii se menține toată viața.” (M. Golu) 

Conform spuselor lui Golu, familia are un rol important în viața de zi cu zi a copilului, chiar și în 

educația acestuia. Responsabilitatea și educația părinților sunt doi piloni semnificativi în dezvoltarea 

copilului. Încă de la o vârstă fragedă, părinții îndeplinesc rolul de mentori, deoarece ei sunt aceia care îi 

oferă copilului informații cu privire la lucrurile care îi înconjoară și la regulile care trebuie respectate. 

Această etapă, în care se pune mare accent asupra educației copilului, este cunoscută sub denumirea de ,,cei 

7 ani de acasă”.  

Familia reprezintă un mediu în care copilul se simte în siguranță și care îl influențează pe acesta în 

dezvoltarea sa personală (fizică, intelectuală și morală). Datorită felului lor de a fi, copiii sunt predispuși ca 

de mici să îi urmeze pe părinți și să le copieze comportamentul în toate lucrurile. Însă, nu toate familiile 

înțeleg importanța acestui lucru, iar problemele și frâmântările părinților pot duce la o încetinire a 

dezvoltării copilului. 

Climatul educațional familial poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de modul de relaționare al 

părinților. Pentru a crește și a se dezvolta, elevul are nevoie de un climat educativ bazat pe încredere și 

respect. În acest tip de climat, părinții dau dovadă de răbdare și interes față de activitatea copilului la școală 

și de rezultatele acestuia. 

În ceea ce privește climatul educativ negativ, acesta este caracterizat de diferitele probleme și dispute 

care apar între cei doi părinți atunci când vine vorba de disciplinarea copilului. Exigența, presiunea și 

severitatea în procesul de învățare ajută la conturarea unui tip de elev care învață doar de dragul părinților, 

pentru a ajunge la standardele enunțate de părinți. Aceste atitudini negative prezente în rândul părinților, 

precum și indiferența lor, au un impact major în viața copilului. Aflându-mă în poziția de părinte, pe lângă 

cea de cadru didactic, consider că este nevoie să le acordăm atenție copiilor, chiar dacă există probleme la 

locul de muncă sau acasă. Elevul are nevoia să se simtă apreciat, încurajat să învețe ceea ce îi place și să se 

implice în activități benefice dezvoltării lui. 

Familia este cea care se ocupă de asigurarea hranei, a îmbrăcămintei, a locului de odihnă și de 

sănătatea copiilor. Pe lângă dezvoltarea fizică, familia se ocupă și de dezvoltarea intelectuală. Procesul de 

învățare al copilului este influențat de modul în care părinții se ocupă de el. Familia este cea care îi oferă 

copilului cunoștințe uzuale, precum cele despre animale, plante, fenomene ale naturii, obiecte din casă. În 

acest mediu, copilul își dezvoltă felul de a gândi, memoria și creativitatea. Așadar, este necesar ca părinții 

să le pună la dispoziție copiilor lucrurile de care au nevoie pentru a învăța, să le verifice temele și notele 

primite.  

Metodele negative de a influența copilul să învețe (bătaia, indiferența, insultele), pe care unii părinți 

le practică, ar trebui evitate, astfel încât copilul să crească în armonie și să învețe din plăcere. De asemenea, 

educația morală a copilului se realizează în același mediu – familia. Părinții sunt cei care îi îndrumă pe copii 

înspre a face bine, de a fi sociabili și de a avea un comportament frumos la școală. Limbajul, respectul, 

politețea sunt unele dintre caracteristici ale unui comportament frumos, pe care orice copil cu ,,cei 7 de ani 

de acasă” ar trebui să le aibă. 

Acest raport familie-școală este foarte important pentru noi ca societate. Acest demers educațional al 

familiei este pus în aplicare cu scopul de a susține în mod direct sau indirect procesul de învățare. Odată cu 
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evoluția societății și a factorilor economici și sociali, există multe familii în care cei doi părinți lucrează și 

nu mai au timp să verifice în detaliu situația școlară a copiilor. Însă, e nevoie doar de douăzeci de minute 

pentru a face acest lucru.  

Trebuie să conștientizăm că o societate are nevoie de oameni educați, respectuoși, iar pentru aceasta, 

noi ca familii, trebuie să acționăm.  
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Bunul simț se învață în famile! 

 

 

Prof. înv. primar, Omilescu Mirela-Cosmina                                                                           

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 

 

 

Am auzit cu toții - și nu de puține ori - expresia „Nu are cei șapte ani de acasă”, în momentul în care 

o persoană, fie ea adult sau copil, nu avea un comportament corespunzător. Această formulă subliniază 

importanța educației timpurii primite în familie. Este vorba despre educația primită acasă, în primii ani de 

viață ai copilului.  

 

Părinții sunt cei care îi oferă acestuia primele exemple personale pozitive, primul set de reguli după 

care se va ghida viitorul adult pe tot parcursul vieții. Ei sunt primii care îl învață despre politețe și bun simț. 

Toate valorile pe care copilul le primește de la părinți vor fi asimilate și respectate pe tot parcursul vieții, 

desigur, cu adăugirile și completările din sistemul de învățământ, mediile frecventate, precum și cu 

principiile morale asimilate ulterior prin autoeducație. 

 

Educația primită acasă de copil în primii ani are o importanță deosebită și toate comportamentele 

formate în această perioadă vor deveni valorile care îl vor defini mai târziu ca om.  

 

Despre politețe și bun simț, copilul poate fi învățat încă de la o vârstă foarte mică, imediat ce începe 

să vorbească. Astfel, încetul cu încetul, acesta va învăța să salute, să mulțumescă, să își ceară scuze dacă 

greșește, să nu folosească cuvinte nepotrivite, să-i respecte pe ceilalți, să ajute, să mănânce civilizat, să nu 

lovească pe nimeni, să fie corect. În acest fel, cărămidă cu cărămidă se va contura și se va forma 

personalitatea.  

 

Părintele trebuie să-și îndrume copilul să aleagă binele și adevărul, să-l învețe valoarea muncii și 

aprecierea ei, să-i dea primele noțiuni despre politețe, bun simț, generozitate, onestitate, respect. Pas cu pas, 

copilul le va deprinde și le va aplica, sub atenta supraveghere a întregii familii până când ele vor deveni 

parte dintr-un comportament natural, sănătos, al adultului de mai târziu. 

 

Pentru cei mici, bunele maniere reprezintă de fapt reguli de comportament civilizat pe care le deprind 

din familie. Aceasta este poate cea mai importantă educație a unui copil: cum să se comporte cu oamenii 

din viața lui și în societate. Primele bune maniere se învață de la părinți și bunici prin joacă, prin sfaturi, 

prin rime și zicători, prin limite impuse, dar mai ales - așa cu am amintit anterior - prin propriul modelul 

comportamental al părinților, toate în vederea dezvoltării personale a copilului. 

 

Cei șapte ani de acasă sau bunul simț se învață și se educă. Acesta se manifestă prin comportament, 

prin vorbe și fapte, caracterizate de cele mai multe ori de sinceritate și bunăvoință. Rolul bunelor maniere 

este de a trăi într-un mod frumos și respectuos alături de cei din jur, de a crea o stare de bine în jurul nostru, 

în ciuda situațiilor neplăcute cu care ne putem confrunta la un moment dat. 

 

Cei șapte ani de acasă sunt definitorii pentru un adult echilibrat.  

 

Astfel, odată cultivat obiceiul de a se comporta politicos încă din primii ani, viitorul adult nu se va 

face remarcat în mod negativ când va relaționa cu persoane pentru care respectul și bunul simț sunt 
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prioritare. Ajuns la vârsta integrării în câmpul muncii, tânărul va putea trece cu succes de etapele interviului, 

lăsând o impresie pozitivă durabilă. Cine dă dovadă de bun-simț și aplică regulile codului bunelor maniere 

are mai mult succes, iar porțile i se deschid către lumi mai elevate. 

 

Bunul simţ este principiul fundamental al politeţii, manierelor şi al unei educaţii sănătoase. În casă, 

la şcoală, în parc şi în orice împrejurare, bunul simţ poate face diferenţa între copii. 

 

Și să nu uităm, odată ce îl învățăm, codul bunelor maniere se transmite mai departe, copiilor noștri. 

Cei șapte ani de acasă nu se uită niciodată! 

 

Surse bibliografice: 

• Ionescu, M., Chiș, V., Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 

autoinstruire, editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 

• https://familist.ro/de-ce-este-important-sa-iti-inveti-copilul-de-mic-despre-politete-si-bun-simt 

• https://tabaradevara.ro/cei-7-ani-de-acasa-si-bunele-maniere-pentru-copii/ 

• https://tikaboo.ro/bunele-maniere-si-politetea-nu-sunt-invechite-iar-copilul-tau-trebuie-sa-stie-asta-1/ 

• https://bunele-maniere.com/tag/bun-simt/ 
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 

 

 

Prof. Înv. Preșc.: Onaca Iuliana Carmen 

Grădinița cu P. P. ,,Pinochio” – Zalău, Jud. Sălaj 
 

 

 

Motto: ,,Nu îţi alegi familia. Ea este cadoul lui Dumnezeu pentru tine.” 

(Desmond Tutu) 

 

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  construit   treptat, unul pe baza  celuilalt, implicând  asumarea unei funcţii afective atât  

în  raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii . 

Un dascăl poate să-şi arate măiestria şi atunci când este nevoit ,,să predea părinţilor lecţia” privind 

rolul pe care pot să-l aibă în dezvoltarea intelectuală a copiilor lor. Nu este o lecţie tocmai uşoară, dar merită 

încercat. 

A.S.Macarenco, fiind convins  de rolul exemlului în educaţie- ca şi de înclinaţia copilului pentru 

imitaţie - se adresează părinţilor astfel ,,Să nu credeţi că educaţia copilului e numai atunci când vorbiţi cu 

el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii dumneavoastră, chiar şi atunci 

când nu sunteţi acasă”. 

Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau cum vă întristaţi, cum vă purtaţi cu 

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  ajunge la el pe 

căi  pe  care dumneavoastră nu le observaţi. Părintii  sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt 

recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, care, în prima carte de educaţie a  copilului, consideră 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  

este  atât  de  mare, încât  ea  egalează  acţiunea  celorlalte  grupuri  sociale. Familia  este  adevăratul  

laborator  de  formare  a  persoanei. 

Începând  din  primii  ani  de  viaţă, copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi, atitudini, limbajul, 

exemple  de  comportament. Prima  relaţie  a  copilului  cu  lumea  exterioară  este  cea  cu  familia. Aceasta  

îi oferă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea  care-l  înconjoară, primele  norme  şi  reguli  de  

conduită, dar  şi  climatul  socio-afectiv. Acest  tip  de  relaţie  este  hotărâtoare  în  devenirea  personalităţii, 

nu  numai  prin  faptul  că  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  

membri  familiei, precum  şi  prin  climatul  psihosocial  existent  în  familie . Modelele  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  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. 
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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 primi  iubire. Iubirea  necondiţionată înseamnă  a  iubi  copilul  indiferent   de  

cum  arată, de  ce  talent  manifestă, de  cum  ar  vrea  să  fie, de  ceea  ce  face. 

Există  cinci  modalităţii în  care  copii  înţeleg iubirea: mângâierile  fizice,  cuvintele  de  încurajare, 

timpul  acordat, darurile, serviciile. 

Mangâierile  fizice  sunt  cea  mai  puternică  voce  a  iubirii. Copii  care  sunt ţinuţi  în  braţe, sunt 

îmbraţişaţi, sunt sărutaţi, se dezvoltă  mai  devreme  din  punct  de  vedere  emoţional, decât  cei care  sunt  

lăsaţi  multă  vreme  fară  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. Cuvintele de  laudă, de  încurjare,  cuvintele  călăuzitoare, tonul  agreabil  

şi  o mânie stăpânită  vor  aduce   oricând  un  câştig  însutit.               

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  asfel  mai  bine  copilul,  

împărtăşind  gândurile  şi  sentimentele. Tot  ceea  ce  se  face  împreună  cu  copilul  va  conta  întodeauna. 

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 copiilor  

dumneavoastră  este  propia  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 ceea ce îşi doreşte.  

Părinţii  au  un  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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FAMILIA ŞI EDUCAŢIA 

 

Prof. pt. învâţ. Preşcolar Oncescu Silvia 

 
 

Cei şapte ani de acasă sunt şapte ani petrecuţi alături de părinţi şi bunici în familie, într-un climat ce 

se doreşte a fi unul de pace şi armonie, un climat care să-i  favorizeze copilului o dezvoltare fizică şi psihică 

armonioasă. 

Un copil care are cei şapte ani de acasă, este un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 

mulţumesc, te rog, care se comport cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, principiile morale, buna cuviinţă, bunele manière sunt cheia succesului pentru un copil care 

va intra în colectivitate. 

Copilăria reprezintă cea mai fericită etapă din viaţa unui om! Este momentul jocului şi al 

descoperirilor, al permisiunii, perioada propice educării, formării şi instruirii caracterului psiho-

social.Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. 

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului,conduita igienică personală 

şi colectivă, altruismul, responsabilitatea, dragostea pentru frumos. 

Fiecare copil este unic, fiecare părinte are povestea lui, fiecare familie are cultura şi obiceiurile sale. 

Părintele este oglinda copilului său. 

“Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.” 

(Geoffrey Holder). 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 

responsabilitate. 

Un copil bine crescut ştie să răspundă la întrebări şi să susţină conversaţie, învaţă că a răde de 

slăbiciunea celorlalţi ne descalifică pe noi. 

Dacă unui copil familia nu-i satisfice nevoia de confort fizic şi afectiv, pe viitor va apărea sentimental 

de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forte şi de 

ruşine. 

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare şi climatul 

socio-afectiv reprezintă primul model social cu o influenţă hotărătoare 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 sprijinul de afirmare a idealurilor tănărului, dorinţa sa de participare la viaţa 

social, culturală şi politică a vieţii sale. 

Educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de: relaţia afectivă dintre copil şi părinte, specificul 

de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 

în propriile forte. 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde îşi petrece o mare parte din timpo, unde 

devine fiinţă social. 
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Stilul parental - factor important al educației familiale 

 

 

Prof. înv. primar: Onea Elena Alexandra 

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

 

 
 

Familia este mediul în care copilul se naște, crește și evoluează cel mai mult pe parcursul devenirii 

lui ca om. Procesul dezvoltarii personalității copilului începe în mediul familial, mediu care este simultan 

social, cultural și afectiv. Acesta influențează în mod decisiv evoluția copilului în primii ani de viață. Faptul 

că fiecare copil se dezvoltă diferit se explică prin diferiți factori care țin de ereditate, mediu și educație. 

Atunci când vine vorba despre mediu și educație, este necesar să aducem în discuție și ideea de stil parental, 

care constă în modul în care părintele abordează educația propriului copil și atitudinea sa față de aceasta.  

În literatura de specialitate au fost identificate 4 stiluri parentale, după cum urmează: exigent (relație 

echilibrată între afecțiune și control), autoritar (grad scăzut de afecțiune, grad ridicat de control), 

permisiv (grad ridicat de afecțiune, puțin control), neglijent (grad scăzut de afecțiune și control). Cele patru 

stiluri nu se manifestă întotdeauna exclusive, în sensul că un părinte nu are întotdeauna aceeași atitudine și 

nu adoptă un anumit stil în permanență, în există cu adevărat o anumită predispoziție față de un stil parental 

sau altul. În cele ce urmează, doresc a detalia caracterististicile fiecărui stil parental, pentru a-i ajuta pe 

părinți să se identifice cu un stil sau altul și să înțeagă care sunt avantajele și limitele fiecărui stil. 

Stilul exigent de caracterizează printr-o relație echilibrată între afecțiune și control. Părinții care 

adoptă acest stil impugn reguli, însă le discută cu copiii, cărora le explică necesitatea acestora și efectele 

nesupunerii. Ei sunt consecvenți în aplicarea și respectarea regulilor, însă dau dovadă de flexibilitate. Când 

observă comportamente nepotrivite la copii, le transformă în ocazii de învățare. Ei sunt pozitivi în relația 

cu copilul, pe care o construiesc pe baza unui respect reciproc. Își doresc ca propriul copil să aibă rezultate 

bune, iau măsuri în acest sens, se implică active în educația copilul, urmărind evoluția și luând pe parcurs 

măsurile care se impun. Copiii crescuți sub acest stil parental știu ce este afecțiunea, dar știu ce este și 

controlul. Ei vor deveni adulți echilibrați, armonios dezvoltați din punct de vedere emotional, sociabili și 

flexibili în relațiile cu cei din jur. 

Părinții care adoptă stilul autoritar sunt cei care impun reguli, fără posibilitatea de a fi discutate și 

negociate, având pretenția ca copiii să le respecte. Ei au așteptări mărețe de la proprii copii, se identifică cu 

acestea, trăind practice prin ele. De aceea, ei sunt foarte critici, amenință cu retragerea „iubirii”-ceea ce 

poate aduce mari prejudicii dezvoltării emoționale a copiilor. Copiii crescuți sub influența unui astfel de 

stil vor deveni neîncrezători în propriile forte, vor avea mereu teama de a eșua și de a nu-i dezamagi pe 

ceilalți și vor avea probleme de integrare în societate. Cu toate acestea, vor avea principii de viață bine 

stabilite, vor fi obedienți și plăcuți de cei din jur pentru acest lucru. Există riscul să devină la rândul lor 

părinți exigenți cu propria copii. În acest stil parental, gradul de efecțiune este extrem de scăzut, în timp ce 

gradul de control este ridicat. 

Stilul permisiv se caracterizează printr-un grad ridicat de afecțiune în raport cu un control scăzut. 

Ei impun foarte puține reguliși nu sunt foarte stricte. Oferă libertate foarte mare copiilor de a lua propriile 

decizii. Au un nivel ridicat de toleranță față de faptele copiilor și au așteptări mici de la copii în cee ace 

privește realizările lor. Manifestă foarte multă afecțiune față de copii, cărora le dau voie să facă orice și fac 

astfel încât copiii să aibă tot ce își doresc. Uneori sunt instabili: ori sunt prea calmi, ori răbufnesc când le 

sunt atinse limitele. Copiii care sunt crescuți într-un astfel de stil vor deveni adulți obișnuiți să-și trăiască 

viața după bunul plac, în vor respecta în mare măsură regulile, făcând diferența între bine și rău. Ei se vor 

adapta ușor la diferite situații, în vor cauta să dețină controlul, așa cum au fost obișnuiți. 

Stilul neglijent sau laissez-faire se caracterizează prin lipsa afecțiunii, dar și a controlului, Copilul 

este lăsat să facă ce dorește, nu i se impun niciun fel de reguli. De obicei, în acest caz, părinții sunt prea 

ocupați sau orientați spre propria persoană astfel încât pasează autoritatea parentală spre o altă persoană, de 

obicei celălalt părinte sau bunicii. Copiii care sunt crescuți astfel au o mare lipsă de încredere în propria 
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persoană, sunt emotivi, retrași, nu se văd nici ei cum nici părinții nu i-au văzut, au dificultăți în a se implica 

și adapta în orice domeniu (școală, relații de prietenie, muncă, relații intime);  implică în situaţii periculoase 

şi sunt predispuşi spre un comportament delicvent la maturitate. 

Modul în care un părinte alege să-și exercite autoritatea față de copil care o importanță foarte mare în 

evoluția lui viitoare și devenirea sa ca adult responsabil capabil să răspundă nevoilor societății și să se 

integreze în aceasta. În cadrul unei familia pot exista stiluri parentale diferite din partea celor doi părinți și 

tocmai de aceea este recomandat ca părinții să discute și să încerce să adopte același stil, astfel încât copiii 

să crească armonios. 
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Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei șapte ani de acasă” este sinonimă cu un set de reguli de 

politețe și 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. 

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. 

Cuvintele cel mai des întâlnite în educația copiilor, încă de când trec pragul vârstei de 1 an par să fie: 

„Nu pune mâna, nu ai voie, nu te duce acolo etc.” Li se interzice de mici să învețe ce este lumea... în loc să 

li se arate și părinții să înțeleagă alături de ei că toate acțiunile lor au o explicație și că sunt rezultatul a ceea 

ce fac. 

Familia este prima școală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuințele elementare ale, 

întipărite pentru toată viața în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Familia este mediul 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 în familie. 

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se poate 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 psiho-social existent în familie.   

Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de rodul ambianței familiale 

și de înclinația către imitație a copilului, se adresa părinților cu îndemnul: „ Nu trebuie să faceți în fața 

copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârșiți vreo faptă pe care i-ați 

prezentat-o drept greșeală când a comis-o, el cu siguranță se va apăra invocând motivul exemplul dat de 

dumneavoastră și se pune în așa măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veți putea atinge de 

el pentru a-i îndrepta greșeala respectivă”.  

Ei, copiii care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiți de dragoste părintească. Se înalță vegheați de 

căldura familiei unde învață primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce e bine și rău, cum să se poarte 

frumos. Apoi în primul colectiv, grădinița, cunosc regulile jocului cu alții, bucuria victoriei sau tristețea 

fără început și fără sfârșit - copilăria. 

Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa ce înseamnă noţiunea de respect, să folosească des 

cuvinte precum „te rog“,„mulţumesc“,„bună ziua“,„mă scuzaţi“. Părinții sunt cei care îi dau primii 

exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea 

normale şi îi vor completa personalitatea. Politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea e important să îi fie  

explicat copilului  de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii va fi, la rândul său, respectat. 

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 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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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. 

 

 

  Bibliografie: 

 

 Curriculum pentru învățământul preșcolar( 3- 6/7 ani) , 2008; 
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Valențe ale educației și inteligenței în dezvoltarea personalității copiilor 
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Scopul educației este acela de a schimba o minte goală cu una deschisă. (Malcolm Forbes) 

 

Când vine vorba de personalitatea și educația copiiilor se pare că discuțiile, părerile, concepțiile sunt 

multiple și la fel de diverse. ”Trăsăturile de caracter sunt nenumărate, o încercare de perecizare a lor 

enumerând nu mai puțin de 17.963 de termeni, adjective sau substantive desemnând, în limba engleză, 

trăsături de caracter, adică modalități diferite de a fi a unei persoane. De asemenea, trebuie subliniat că 

aceste trăsături se combină într-o ecuație personală, așa încât diversitatea  este extremă.”, conform lui Henri 

Ey. 

Știut este în domeniul psihologiei faptul că “unitatea caracteristică a omului este dovedid prin 

produsul elaborărilor sucessive, din punct de vedere ontgenetic, stăpânirea de sine sub forma unui caracter 

dobândit trebuind înțeleasă ca parte a istoriei proriu-zise a persoanei.”  

În ceea ce privește conceptul de educație, acesta este considerat a fi o ramură a  vieții pe care o 

considerăm inutilă în copilărie, dar care, cu timpul devine indispensabilă. Niciodată nu știm prea multe și 

de aceea ne trăim viața cercetând, punând întrebări și citind cât mai mult, pentru a avea educația pe care 

ne-o dorim, pentru a ști cât mai multe și pentru a fi capabili să purtăm discuții cât mai complexe cu cei din 

jurul nostru. 

Suntem de acord majoritatea dintre noi și poate susținem și în calitate de părinți biologici ideea 

conform căreia  educația copiilor nu se face cu foarte mare ușurinta și că, dincolo de satisfacerea nevoilor 

de bază și a dorințelor copilului, sunt necesare si comportamente mai ferme sau restrictive din partea 

parinților. De cele mai multe ori sau aproape de fiecare dată, copiii vor în general să experimenteze lucruri 

care, fie îi pun în pericol pe ei, fie nu sunt potrivite categoriei lor de vârstă. Acestea sunt situatii în care 

rolul și intervenția părinților sunt esențiale în procesul de creștere și educație al copilului. 

Dezvoltarea biologică și psihologică a copiiilor este strâns legată, se pare, de anumiți factori printre 

care mediul în care trăiesc și educația, de care au parte sau pe care încercăm în mod constant să le-o oferim. 

Desigur, la acești factori se poate adăuga și înzestrarea genetică și inteligența  pe care o dețin/ o dezvoltă 

fiecare copil.  

Analizând dezvoltarea copiiilor, psihologul Jean Piaget în cadrul psihologiei genetice, celebra sa 

teorie, s-a întrebat dacă inteligența este un fapt înnăscut sau se dezvoltă în timp.Știut este faptul că Piaget 

a realizat/ condus cercetări în domeniul psihologiei copilului, făcând observații minuțioase și asupra 

dezvoltării intelectuale a copilului. 

Concluzia acestui psiholog a fost aceea că și inteligența se dezvoltă treptat, odată cu dezvoltarea 

biologică, în mod stadial, în anumite condiții de interacțiune cu lumea obiectelor și a persoanelor apropiate, 

în contact cu mediul în care trăim  dar și cu factorul educație. Piaget, de altfel teoretizează dezvoltarea 

stadială a inteligenței, de la naștere până în perioada maturității, aducând în prim plan cele patru stadii ale 

dezvoltării și evoluției inteligenței:perioada senzo-motorie(0-2 ani), perioada preoperațională(2-7 ani), 

perioada operațiilor concrete(7-11 ani), perioada operțiilor formale(11 ani- maturitate). 

Astfel, conform lui Henri Ey “la 7 ani copilul ajunge la vârsta rațiunii, adică vârsta la care începe să 

se întrupeze modelul unei ființe raționale, în a doua copilărie își construiește lumea într-o rețea 

fundamentală de credințe și sentimente, iar la pubertate personajul său se fixează ca statut al persoanei. 

Caracterul, în ceea ce-l privește se instituie la sfârșitul ontogenezei Eului. Ca dezvoltare a personalității, el 

este o desfășurarea temporală care constituie istoricitatea cuiva, istoria sa.” 

Dezvoltarea și evolutia  copilului sunt influențate  în cea mai mare măsură de educația primită (în 

primul rând de la părinți), de un mediu familial sigur, cald și protector,  dar în egală măsură depind și de 
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limite, de reguli, și de un cadru bine stabilit în care autoritatea parentală vine în defavoarea dezordinii, 

reducând riscul de instalare a confuziei și haosului din viata copilului (și uneori și a părinților). 

Astfel, autoritatea parentală presupune, așa cum am menționat mai sus, definirea și stabilirea unor 

reguli și limite specifice fiecărei etape de vârsta a copilului. Ea îl ajută pe copil sa-si croiască rolul în familie 

și să deosebească între „ce este permis”’ si “ce nu este permis”, si mai ales de ce? De asemenea, este de 

menționat faptul că, prin tipul de autoritate pe care alegem să o manifestăm față de copil, îl punem față în 

față cu înțelesurile cuvintelor „teamă/frică” si „respect”. 

Știut este faptul că respectul participă la evolutia copilului, în timp ce teama o inhibă. 

Autoritatea poate să semnifice disciplinare, ea serveste dezvoltarii și evoluției copilului si nu de puține ori 

ea presupune a ști cum sa spui acel „NU!” copilului tău. 

“De reținut că, dacă ii spui NU! și-atat, nu se rezolva nimic. Însă, un „nu” urmat de explicații în mod 

cert detensionează și atenuează eventualele conflicte.”, conform psihologului Gabriela Cristea. Pe de altă 

parte, de amintit, pot fi diferențele de comportament dintre bărbați și femei, care, se pare, că se produc mai 

ales în urma învățării sociale a identității feminine sau masculine. Un rol important în acest sens îl are 

socializarea din primii ani de viață, adică învățarea rolurilor de gen prin intermediul factorilor sociali 

precum familia, educația și factorii din mediul înconjurător. 

Este confirmat faptul ca bebelușii si copiii mici se dezvoltă ca ființe sociale în primul rând prin 

imitarea comportamentului adulților din viața lor, imitare care are loc prin joc.Adulții,  părinții, bunicii 

repetă diverse acțiuni – un zâmbet sau șuieratul zgomotos al unui tren – pentru a-l face pe copil să se amuze 

sau chiar să râdă zgomotos. Aceasta repetiție consolidează acei neuroni și conexiunile din creierul copiilor, 

care procesează și reacționează la tot ceea ce le-a captat atenția de la bun început. Apoi, treptat, odată cu 

trecerea timpului se realizează trecerea de la simpla repetare și imitare a acțiunilor adulților la jocuri mai 

complicate, care au loc în jurul varstei de 4-5 ani, vârstă la care copilul interpretează sau imită rolul adultului 

din viața lui.  

Psihologul Gabriela Cristea, dar și numeroși sociologii susțin faptul că familia ocupă un rol 

“important în socializarea genului prin faptul că furnizează un ansamblu de roluri distincte în funcție de 

sexul copilului, roluri pe care acesta le va prelua ulterior. Astfel, copiii se joacă „de-a mama și de-a tata” 

conștientizând existența diferențelor comportamentale dintre cei doi, și asumându-și, în acest mod, rolurile 

specifice fiecăruia. În acest fel, copiii observă  că adulții din jurul lor au comportamente diferite dacă au 

sexe, sau faptul că femeile folosesc anumite tipuri de parfumuri, coafuri diferite de cele ale bărbaților, ori 

că poartă haine distincte. Din acest motiv, la vârsta de 2 ani, copiii au deja o înțelegere parțială a genului, 

știind dacă ei sunt fete sau baieți și știind să-i catalogheze pe ceilalți. Mai tarziu, la vârsta de 5-6ani, ei vor 

sti că diferențele dintre băieți și fete sunt determinate și anatomic.” 

Cei mai mulți dintre adulți sunt de părere că se poartă corect și că sunt imparțiali ca manifestare sau 

comportament cu copiii, dar, de fapt comportamentul lor este determinat de diferențele de gen. “Dovezile 

faptului că societatea diferențiază clar indivizii în funcție de gen se pot observa și pe baza studierii 

programelor de televiziune, precum și a jucăriilor destinate copiiilor. Chiar și în cazul jucăriilor care par a 

fi neutre, de exemplu animăluțele din plus, se face o mare distincție. Astfel, iepurații, sunt recomandați 

fetelor, în timp ce pentru băieți sunt leii, tigrii.”, susține psihologul Gabriela Cristea. 

Societatea actuală este în schimbare, iar în prezent, și evoluția și dezvolatrea copiiilor  tind să se 

schimbe, în special în privinta educației și a mediul de viață .Ce este îmbucurător este și faptul că foarte 

multe cărți pentru copii și-au păstrat caracterul clasică, deși cele mai mari  diferențe apar între diversele 

culturi, cele clasice tind să păstreze imaginea superioară a bărbatului, precum și o diferențiere clară a 

rolurilor în funcție de gen. 

Astfel, în acest fel, educația diferențiată în funcție de gen și biologia își dau mâna pentru a face din 

noi ceea ce suntem în realitate, adulți, foști copii. 
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Înv. Onofrei Anca Angela                                                                                                            

Școala Gimnazială Sarafinești 

 

 

 “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”. 

 “Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. 

Fără ea, ei devin niste analfabeți morali a căror unică lege este eu-l.“- Charles Colson 

Atunci când spunem EDUCAȚIE gândul se îndreaptă imediat spre școală. Totuși, se pare că cea mai 

important influență în viața unui copil este familia.  Măsura în care părinții se implică în educația unui copil 

va determina, în mare parte, succesul acestuia. 

De la începutul existenței lor, copiii sunt legați de familie, aceasta având rolul de a-i îngriji și de a le 

asigura necesitățile. Totuși, nu se rezumă totul doar la nevoile materiale.  

Părinții trebuie să conștientizeze influența pe care o au sau o pot avea asupra copilului. Ei sunt, de fapt, 

primii dascăli din viața copilului, modele de gândire și de acțiune. În mare măsură un copil va urma exemplul 

părinților. De aceea este foarte important ca în familie să se promoveze valori ce le vor servi copiilor în viitor: 

corectitudine, respect, integritate, responsabilitate, perseverență, compasiune, iubirea aproapelui etc. 

Cultivând aceste lucruri încă de la începutul vieții, copilul va crește sănătos și va deveni un adult echilibrat. 

Personalitatea și comportamentul copilului se formează până acesta merge la școală. Dacă a avut sprijin 

în familie și a reușit să își însușească un set de reguli de comportament și principii sănătoase, cu siguranță 

parcursul lui va fi unul de success. 

Important de reținut este și faptul că un copil învață foarte mult din ceea ce trăiește în fiecare clipă. 

Timpul petrecut cu familia, discuțiile constructive și învățăturile pline de dragoste pot fi mai puternice în 

definirea caracterului decât influențele anturajului. De aceea, este imperios necesar ca familia să se implice 

constant, inclusiv prin puterea exemplului, în construirea unui caracter frumos.   

Valorile sănătoase din familie pot fi, cu siguranță, calea de urmat pentru copilul aflat la începutul 

călătoriei prin viață. Odată ce se reușește clădirea unui caracter onorabil, parcursul unui astfel de copil nu 

poate fi decât unul de succes. 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar: Onofrei Andreea 
 

 

În câteva cuvinte aș putea defini familia ca fiind celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de iubire 

și respect, o comunitate de viață și iubire.  

Pentru copii familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea lor, asigurându-le 

condiții pentru a se putea  simți în siguranță atât fizic cât și psihic în orice perioadă a vieții lor, fiind mediul 

esențial pentru dezvoltarea lor ca și indivizi ai societății. 

Conform Teoriei lui Piaget privind cele patru stadii ale dezvoltării cognitive, în primii ani de viață au 

loc cele mai importante etape ale dezvoltării cognitive la copii, ei achiziționând cele mai elementare 

informații și moduri de a se comporta în societate.  

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare şi de construcţie a 

personalităţii şi inteligenţelor, elementul  reprezentativ al  mediului social care contribuie la modelarea unei 

persoane este familia. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi primele 

modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Familia exercită o influenţă deosebit de mare asupra copiilor. 

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 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 

informații 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 educaţia 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. 

În concluzie, familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea și educația  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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Cei 7 ani de acasă 

 

 

Prof. Onuț Maria,                                                                                                                          

Școala Gimnazială Nr. 13 Rm. Vâlcea 

 
 

”Nu există lucru care să coste mai puțin și care să se afle mai rar, ca bunele maniere” (proverb spanoil) 

 

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.  

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. 

„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.  

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. 

Pentru copil, în universul familiei TATĂL reprezintă PUTEREA, AUTORITATEA ȘI 

SIGURANȚA, iar MAMA – UN TERITORIU DE REFUGIU, DE ÎNȚELEGERE, DE AJUTOR pe care 

el, copilul, le așteaptă. 

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. 

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. 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 
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pas. Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-

o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină. 

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  -  Cei   7 ani de iubire 

 

Profesor învățământ primar, Oprea Cristina,                                                                         

Școala Gimnazială ”Petre Ispirescu”, Constanța 

 

 

Copilăria reprezintă picătura de magie a tuturor vârstelor. De-a lungul timpului, atât subiectul                               

(copilul), cât și produsul acțiunilor sale au fost atent analizate, studiate, catalogate sub nenumărate criterii, 

cu scopul de a soluționa problemele apărute pe parcursul etapelor dezvoltării copilului.  

Nu de puține ori ne întâlnim cu sintagma ”cei 7 ani de acasă”, folosirea acesteia variind în înțeles, în 

funcție de acceptarea noastră față de subiect.  Aprobăm comportamente pozitive, cunoscute déjà prin prisma 

trecutului, încurajăm respectarea normelor de comportament impuse de-a lungul generațiilor, îmbrățișăm, 

nu de puține ori, educația prin imitație, atunci când este vorba de frați mai mici. Conceptul de ”educație ” 

pornește chiar din nucleul familial, înclipa în care apare copilul ca nou membru al grupului format. Ca 

proaspăt părinte, în momentul în care îmbrățișează nou-născutul, fiecare individ își formează un plan ideal 

despre cum ar trebui să decurgă dezvoltarea puiului. Doar că tot acest parcurs ar trebui sustinut cu aceeași 

dedicare și inspirație din  primul an de existență până la maturitate. 

Tot ceea ce urmează să devină adultul, tot echilibrul său interior, adaptabilitatea la situații inedite își 

are geneza în implicarea și dedicarea părinților, sau a celor care le-au fost alături în perioada copilăriei mici. 

Educația în procesul căreia achizițiile au fost realizate într-o atmosferă caldă, optimistă, care au fost obținute 

prin încurajare și susținere, este educația care formează adulți optimiști, sociabili, apți pentru o societate 

modernă.  

Copilaria fericită este ceea ce urmărim cu totii ca parinti. Timpul petrecut cu copiii noștri le asigură 

o dezvoltare psihică sănătoasă – auzim frecvent în anunțuri radio și TV. Toți intuim cât de important 

este  copilaria fericită și ne străduim pe cât putem să le oferim copiilor noștri tot ce își doresc. 

Însă nu este vorba ca ei să aibă experiențe variate sau o mulțime de jucării. Ci este vorba de amintirile 

din care și noi, ca părinți, facem parte, de timpul petrecut cu copiii noștri. 

O descoperire recentă ne adduce noi argument privind importanta timpului petrecut împreună cu 

părinții. 

Se pare însă că a avea amintiri frumoase încopilaria fericită, mai ales despre timpul petrecut cu 

părinții, chiar ajută să devenim adulți mai puțin deprimați și chiar cu o mai bună sănătate fizică, conform 

unui studiu publicat recent. 

Așadar, un adult fericit reprezintă  produsul iubirii din copilărie, al educației răsfrânte asupra lui din 

mediul din care provine. Învățarea prin imitație, prin descoperire pe bază de exemple, are loc pentru prima 

dată, acasă. Pasiunea pentru lectură( cheia unor orizonturi vaste ale gândirii), își are originile în mijlocul 

familiei. Iubirea și respectul pentru propria persoană și pentru semeni pornește de la exemplele descoperite 

în sânul familiei.  

Bazele unei educații școlare eficiente și conștiente devin stabile doar atunci când copilul posedă la 

intrarea în grădiniță/ școală, norme de igienă adecvate vârstei, un cod al bunelor maniere adaptate situațiilor 

variate, respect pentru viață, iubire față de semeni și față de universul ce ne înconjoară. Toate acestea 

alcătuiesc ” cei șapte ani de iubire”. 

 

558



  

Cei 7 ani de acasă 

Educația în familie 

 

Prof. Oprea Diana – Manuela                                                                                                  

Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

„Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” (proverb englezesc) 

 

 

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. 

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. Responsabilitatea părinților este majoră, 

întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația 

civică. În familie învățăm pentru prima dată ce este lumea, ce este bine și ce este rău, familia are un rol 

extrem de important in formarea personalitatii umane,deoarece fiecare dintre noi alegem un exemplu de 

urmat din familia noastra. În sprijinul acestor idei voi aduce câteva argumente: 

-în primul rând, familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură menţinerea 

continuităţii biologice şi culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul 

siguranţei, iar rolul acesteia nu se mai poate rezuma doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil şi la 

supravegherea acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului. 

-în al doilea rând, familia este prima şcoală a copilului, iar contribuţia pe care o are poate favoriza 

sau îngreuna activitatea şcolii. Astfel, familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea înconjurătoare, 

primele norme şi reguli de conduită, dar şi mediul propice necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

      În concluzie, putem admite că familia are un rol important în conturarea personalităţii, având în vedere 

faptul că educaţia oferită de familie reprezintă factorul principal în dezvoltarea copilului. 

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”. 

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. 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.  

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. 
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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. 

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. 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” 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.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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DREPTURILE COPIILOR 

 

 

Institutor: Oprea Loredana Iuliana 

Instituţie: Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Feteşti 
 

 
 

„Copii care nu ştiu să zâmbească” 

 

MOTTO: „De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

S-ar putea alcătui,cu siguranţă,un dictionar întreg cu definiţiile pe care gânditorii lumii le-au dat 

copilului si copilăriei. Cea acceptată de oamenii politici sună sec şi ştiintific: Copilul-persoana care nu a 

împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu în condiţiile legii. 

 

Rămân însă atâtea lucruri esenţiale nespuse în aceastî definiţie. M-am gândit mult:Oare cum aş defini 

eu copilul? Iată o formulare pe care eu o propun:  

 

COPILUL E UN FLUTURE CU ARIPI MARI DESCHISE, ÎNCÂT ATUNCI CÂND ZBOARĂ, 

ELE SE CONFUNDĂ CU SENINUL CERULUI. 

 

 
 

Dacă toţi oamenii sunt de acord că nu există minune mai mare decât a fi copil atunci de ce există 

ataţia micuţi nefericiţi pe planeta Pământ? 

 

Maltratarea copilului este înţeleasă ca fiind faptul că parinţii sau cei ce au copilul în îngrijire il expun 

unui comportament abuziv emoţional,fizic şi/sau sexual, sau îl neglijează într-atât încât sănătatea fizică 

şi/sau emoţională şi dezvoltarea acestuia sunt în pericol. Această accepţie a sintagmei este codificată şi în 

Articolul 19 al Convenţiei privind Depturile Copilului care cere statelor semnate să ia toate măsurile 

legislative, administrative, sociale şi educaţionale corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva 

oricărei forme fizice sau mentale de violenţa, vătămare sau abuz, de abandon sau neglijare, de rele 

tratamente sau de exploatare, inclusiv abuzul sexual, in timplui cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia 

dintre ei,a reprezentantului sau reprezentanţilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat. 

 

561



De ce acest subiect este unul de drept internaţional dar şi unul care figurează pe agenda puterilor 

publice naţionale şi în atenţia din ce in ce mai sensibilă şi clar exprimată a diferitelor instanţe de cristalizare 

a opiniei publice? Este maltratarea infantilă un fenomen social? De ce această monetizare a ei in conştiinţa 

medernă? 

 
Maltratarea infantilă este un fenomen social, extrem de difuz şi disimulat de raporturile dintre sfera 

privată şi cea publică, de normele sociale şi culturale care guvernează o societate sau alta şi de insăşi 

organizarea socială. Se spune că maltratarea copilului există de când lumea şi că se întâlneşte oriunde. 

 

În contextul modificărilor de conţinut a normelor care reglementează relaţiile din societatea 

românească,trebuie acordată o atenţie specială protecţiei drepturilor copilului care nu este un cetăţean 

diminuat. Şi dacă nu există cetaţeni minori şi majori ci doar cetăţeni, adulţi şi adulţi în devenire, trebuie să 

creem condiţii ca drepturile dar şi îndatoririle, responsabilităţile să fie învăţate şi transmise astfel incât să 

nu existe decât persoane demne,indiferent de vârsta lor. 

 

Este maltratarea copilului o problemă socială? Adică o problemă ale cărei efecte,consecinţe negative 

sau mai puţin benefice pentru bunăstarea fizică, emoţională şi socială,individuală şi colectivă, afectează o 

parte importantă a populaţiei unei ţari sau regiuni? Răspunsul, din păcate în acest caz este afirmativ. 

 

De cele mai multe ori,când se chestionează cauzele creşterii semnificative a numărului de cazuri de 

violenţă sau agresivitate îndreptate împotriva copiilor, şi nu numai, sărăcia este de regulă invocată. Şi nu 

fără motiv. Sărăcia, ca o condiţie durabilă frustrează, umileşte. Ori, este îndeobşte acceptat că frustrările 

reprezintă stări care favorizează comportamentul agresiv sau violent. Uneori, sărăcia este un nume generic 

pentru promiscuitate, alcoolism adică tot atâtea cauze aparente ale agresivităţii. Sărăcia poate fi o cauză a 

maltratării infantile când este asociată cu alţi factori, cum ar fi o răsturnare violentă a reperelor familiare.  

 

În studiul de caz prezentat este o analiză contextuală şi permite construirea unor ipoteze teoretice cât 

mai plauzibile. Dacă maltratarea copilului este o problemă a timpului şi spaţiului în care trăim, rezolvarea 

ei cu costuri umane şi sociale cât mai mici presupune cunoaşterea mecanismelor de producere, a formelor 

de manifestare a aptitudinii, a efectelor previzibile dar şi a celor perverse. Pentru a găsi căile de rezolvare, 

de nevoie, de o bună cunoaştere a cauzalitaţii şi a fenomenologiei. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Abuzul şi neglijarea copilului,Ed. UNICEF 

2. Pedagogie XI,manual şcolar, Ed. Didactica şi pedagogică,Bucureşti,1991 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. preșcolar: Opriș Lavinia,GPP.”Albă ca Zăpada”,                                                       

Băile Felix, Bihor 

 

 

Educația este definită de Platon 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.  

Familia a avut și are un rol important în viața copilului, o importanță majoră fiind acordată relației 

mamă-copil. Familia reprezintă primul mediu social al copilului, caracterizat prin susținere, sprijin, 

securitate afectivă, aspirații și interese comune.  

”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 socială a copilului este influențată în mare măsură de unele caracteristici, cum ar fi: 

-”legătura biologică de bază a persoanei care îi conferă identitate și îl susține în dezvoltarea 

intelectuală, afectivă și morală; 

- primul grup social în care copilul exersează comportamente sociale și se descoperă pe sine; 

- asigură climatul de securitate afectivă necesar dezvoltării armonioase și echilibrate a personalității; 

- cadrul optim de dezvoltare a individualității și de valorizare a potențialului copilului.” 

Familia este mediul în care învață principalele reguli de bună purtare,cel mai des prin imitare,iar 

vârsta preșcolarității este esențială în conturarea  și achiziția normelor unui comportament social corect.  

Pentru a educa un copil în direcția bună, mămicile și tăticii trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, 

să nu fie prea permisivi și să nu considere că datoria lor este să-i facă fericiți într-una. 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 întreaga lume se învârte în jurul lor. 

Educația unui copil ar trebui să se facă cu calm și cu răbdare,mulți specialiști fiind de acord cu faptul 

că nu există copii obraznici, ci doar  părinți care nu știu să reacționeze și să gestioneze situațiile apărute.  

Câteva din metodele bune în educarea preșcolarului ar fi: 
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• exemplul personal al adulților 

• stabilirea unor limite 

• încurajarea permanentă a copilului 

• dragostea părintească și timpul petrecut împreună 

Educația în familie este fundamentală în dezvoltarea fizică și psihică a oricărui copil, iar cel mai 

eficient mod este de a trata copilul cu multă iubire, răbdare și înțelegere. 

 

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

 

Bibliografie: 
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3. https://webee.ro/blog/educatia-in-familie-a-prescolarului-element-de-baza-in-dezvoltarea-

adultului-de-mai-tarziu/ 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

Prof. Mariuta Elena Oprisor                                                                                                 

Gradinita P. P. Otelu-Rosu 

 

 

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 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.  

Din punctul meu de vedere cred ca, educaţia de acasă este un process care nu se încheie niciodată, 

dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Consider 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. Și, dacă vă doriți să reușiți, 

este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 

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  educatia celui mic este ”echilibru” și cu puțin efort, veți 

reuși.  

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, 
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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. 

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.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA, BAZA UNEI SOCIETAȚI CIVILIZATE 
 

 

Prof. OPRIȚA- MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 

 
Educația este piatra de temelie a oricărei societăți civilizate, iar aceasta trebuie făcută copiilor încă 

din primii ani de viață, cunoscuți ca cei șapte ani de acasă. Aceasta nu este doar o sintagmă, primii ani de 

viață sunt cei mai importanți și esențiali în formarea caracterului unui viitor adult. În acești ani trebuie 

insuflate copiilor principii morale solide, deoarece o educație riguroasă își va lăsa amprenta pe întreaga sa 

viață. Iată câteva reguli de care orice părinte trebuie să țină cont și să le respecte pentru a le clădi copiilor 

o bază solidă, cei şapte ani de acasă, în ceea ce privește educația.  

Părinții trebuie să le arate copiilor cât de mult îi iubesc și să le spună lucrul acesta. Așa copiii vor 

câștiga încredere în ei, simțindu-se protejați și iubiți. Oferindu-le dragostea voastră părintească, ei vor 

învăța la rândul lor să ofere dragoste și afecțiune. Învățați-i pe copii încă de mici să fie toleranți cu cei din 

jur, în cazul lor este vorba despre ceilalți copii. Să îi trateze frumos pe toți copiii cu care intră în contact și 

învățați-i că toți oamenii trebuie respectați, indiferent de rasă, culoare sau religie. Insuflându-le aceste valori 

ei vor deveni niște adulți toleranți, iar discriminarea, care este cauza multor probleme în această lume, va 

produce mai puține victime.  

Învățându-i să dăruiască, sau cel puțin să accepte să împartă jucăriile cu ceilalți, îi învățați de fapt să 

nu cunoască egoismul. Copiii au tendința de a fi egoiști, de a nu-i lăsa pe alții să se joace cu ce este al lor. 

Este o mare greșeală să nu interveniți, explicându-le, ori de câte ori este necesar, că acest lucru este unul 

greșit. Dacă veți face asta în mod constant, ei vor înțelege că normalitatea constă în a fi bun, darnic și a 

ajuta, în felul acesta își vor dezvolta această calitate.  

Când rostesc cuvinte rușinoase, chiar dacă ei nu le cunosc sensul, oricât de haios vi s-ar părea, nu vă 

amuzați și nu râdeți, ci fiți cât se poate de ferm, spunându-le că este un lucru urât. În caz contrar, copilul va 

repeta, știind că părinții se amuză pe seama lui. În timp va dezvolta un obicei din a folosi astfel de cuvinte. 

Despre un copil care are acest nărav se spune că îi lipsesc cei şapte ani de acasă. Când greșește, oricât de 

mult vă iubiți copilul, dacă nu luați măsuri pedepsindu-l, el va repeta greșeala. Chiar dacă vă doare să-l 

pedepsiți văzându-l mic și firav, amintiți-vă de cei șapte ani de acasă și de faptul că acum se formează 

caracterul. Luând măsuri, el va înțelege că nu este voie și în timp nu va repeta greșeala.  

Dumneavoastră veți forma astfel un om corect și veți câștiga ascultarea lui. Învățați-l ce înseamnă 

asumarea greșelilor și faptul că, atunci când greșește față de cineva, trebuie săi prezinte scuze. De asemenea, 

trebuie să fie sinceri şi să ştie că şi omisiunea este tot o minciună, iar astfel de greșeli se pedepsesc. Aşa va 

învăța să fie onest şi sincer, va avea cei şapte ani de acasă. Nu deveniți subiectiv când copilul dumneavoastră 

este implicat într-un conflict. Dacă el este cel care a greșit, trebuie să-i atrageți atenția şi să-l mustrați, chiar 

cu prețul orgoliului și eventual să luați măsuri pentru a nu se repeta. Nu țipați la copii, altfel și ei vor adopta 

aceeași strategie. Este suficient să le luați jucăria preferată și neapărat să le explicați de ce ați făcut lucrul 

acesta. Astfel, vor înțelege unde au greșit. Învățați-i să-i respecte pe cei mari, începând cu membrii familiei.  

Bunicii au adesea tendința de a-i răsfăța și a le permite copiilor să se simtă egalii lor. Este greșită o 

astfel de abordare. Ei trebuie să înțeleagă de mici ce înseamnă respectul față de cei mai în vârstă. Doar așa 

vor deveni cetățeni ai unei societăți civilizate. Așadar, nu folosiți metoda adoptată de personajele 

caragialiene, pentru a nu vă transforma copilul într-un mic Goe.  

Nu recurgeți la bătaie drept pedeapsă și nici nu impuneți educația prin violență. Vor proceda la fel, 

pedepsindu-și adversarii sau încercând să-și impună punctul de vedere prin același mod. De asemenea, 

învățați copiii să nu răspundă violenței prin violență.  
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Explicați-le că orice divergență poate fi rezolvată printr-un dialog civilizat, spunându-și fiecare 

nemulțumirea, prin conciliere și adoptând o atitudine tolerantă față de ceilalți. Învățați-i să nu se lase 

conduși de orgoliu. Să fie oameni corecți. Nu adoptați principiul care, din păcate, este destul de des întâlnit 

în societatea zilelor noastre, în care chiar părinții dau ca sfat varianta “dacă te-a lovit dă-i înapoi„. Chiar 

dacă pe moment sunteți furioși de faptul că micuțul vostru a avut de 198 suferit din cauza obrăzniciei altora, 

nu veți rezolva problema răspunzând în același mod. Dimpotrivă, conflictul se poate amplifica și poate 

degenera.  

În plus, acel copil va dezvolta o latură violentă și răzbunătoare, fapt ce i-ar cauza atât lui, cât și întregii 

societăți. Dacă toată lumea și-ar sfătui copiii să răspundă violenței tot prin violență, nu am face decât să 

creștem o generație de oameni intoleranți. Dar dacă fiecare i-ar insufla copilului principiile morale, cu 

siguranță am putea să sperăm la o societate și o generație viitoare mai bună.  

Oferiți-le recompense din când în când pentru a-i stimula, însă nu faceți un obicei, astfel încât să 

creadă că orice se face contra cost. Învățați-i că anumite lucruri trebuie făcute fără a aștepta vreo 

recompensă, acestea reprezentând obligații morale cu care fiecare om este dator față de cei din jur și față 

de societatea în care trăiește. Schimbările la nivel macro și clădirea unei societăți civilizate începe cu 

educația propriului copil, prin transmiterea celor mai bune principii morale.  

Fiecare dintre noi este răspunzător de asta și fiecare are obligația morală să o facă în cel mai bun mod 

cu putință. Când toți vom înțelege și respecta aceste lucruri, educându-ne copiii după aceste principii, nu 

mânați de orgoliu și egoism, vom fi pe drumul de a forma o generație de oameni mai buni și o societate mai 

civilizată. Vom forma oameni despre care se va spune că au cei şapte ani de acasă.  
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Educaţia începe în familie 

 

 

Prof. Orbulescu Fiţ Patricia Victoria 

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timişoara 
 

 

 

Familia are un rol important în educarea copilului. Ea este nucleul unde copilul se formează ca om.  

 

Familia are un rol esenţial în ceea ce priveşte viitorul copilului în mediul social şi cel spiritual.  

 

Modul în care părinţii se raportează la copil, poate afecta în mod dramatic felul în care copilul se va 

raporta la societate. În cazul în care părinţii sunt severi cu copilul acesta va creşte fără personalitate, fără 

voinţă, fără iniţiativă, în cazul părinţilor care îşi răsfaţă copiul, acesta va creşte ca un copil care nu va învăţa, 

nu va muncii, dar vor avea mereu pretenţii, iar în cazul părinţilor care nu sunt consecvenţi în creşterea 

copilului, care oscilează între severitate şi răsfăţ, vor forma un copil dezorientat, încăpăţânat, capricios şi 

dificil în raporturile cu ceilalţi copii.  

 

Părinţii ar trebui să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă şi educaţie aleasă, ei 

fiind formatorii propriului copil şi chiar a generaţiei, de aceea mai înainte de toate trebuie să se educe pe ei 

înşişi.  

 

Educaţia copilului începe chiar din pântecele mamei care va avea grijea să-i trasmită sentimente de 

linişte şi afecţiune, alături de o alimentaţie sănătoasă. Comportamentul de afecţiune al mamei este important 

pentru formarea la copil a sentimentului comuniuni sociale care favorizează comunicarea şi chiar 

colaborarea. Baza acestui sentiment o constituie relaţiia cu mama, fiind vorba de afecţiunea reciprocă ce se 

stabileşte între mamă şi copil. 

 

Comportamentul copilului se realitează prin observarea unor modele din familie sau din societate. 

Dacă în jurul lui observă comportamente agresive, copilul la rândul lui va avea un comportament agresiv, 

el crede că aşa trebuie să se comporte, el imită ceea ce vede. De aceea este important de exemplele celor 

din jurul lui. Toate acestea îl pot marca pe viaţă. 

 

Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, aici este locul unde se formează 

idealul său. Acesta începe în copilărie şi continuă până la adoleşcenţă.  

 

Copilul care nu a primit o educaţie corectă va avea de suferit la maturitate sau chiar toată viaţa. De 

aceea responsabilitatea unui părinte în ceea ce prriveşte educaţia copilului său este uriaşă.  

 

Copilul are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în raporturile lor, fără 

a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri 

şi la problemele care îl întristează, şi că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă cu el. Dar în acelaşi 

timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm 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. 

 

În condiţiile actuale, se poate observa două categorii de părinţi: prima categorie cuprinde părinţi 

îngrijoraţi de viitorul copilului lor, dar nu au timp şi răbdare să acorde atenţie problemelor acestuia, a doua 

categorie cuprinde părinţii care nu se implică în viaţa copilului, acesta având libertatea să-şi aleagă singur 

cea ce doreşte să facă în viitor. În ambele situaţii relaţia părinte – şcoală este ignorată sau chiar evitată.  
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Rolul familiei şi al şcolii 

în educarea caracterului copilului 

 

 

Autor: Oreian Alina Rodica, profesor pentru învăţământul primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Tg - Mureş 
 

 

Motto: „Caracterul fără inteligenţă poate multe, însă inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.” – 

Cicero 
 

Integritatea morală a tinerilor şi a copiilor nu poate fi dezvoltată şi cristalizată prin corectarea lor ori 

de câte ori greşesc şi fără a dezvolta permanent noi metode pozitive de formare a caracterului. Caracterul  

se dezvoltă cel mai mult învăţând din exemple. De multe ori caracterul şi formarea acestuia au fost reduse 

la comportamentul din interiorul şcolii. Astfel un copil ascultător a fost considerat un caracter bun. Prin 

ignorarea mijloacelor de formare a caracterului a fost redusă chiar şi esenţa învăţământului, al cărui rol 

principal este formarea şi instruirea noilor generaţii. Şcoala trebuie să transmită elevilor atât cunoştinţe 

specifice diferitelor materii de studiu, dar, pe de altă parte trebuie să contribuie la înzestrarea elevilor cu 

virtuţi personale şi civice pe care le vor folosi în educaţia lor ulterioară. 

Încă de la vârste fragede este bine ca prichindeilor să le fie exemplificate metodele de exprimare a 

caracterului, să le înţeleagă şi să le aplice în final. Copiii trebuie să ştie că modul în care fiecare om ia 

atitudine în diferite situaţii reprezintă caracterul pe care acesta îl are. Totodată ei trebuie să înţeleagă că, 

comportamentul verbal şi cel nonverbal al unui om este determinat de caracterul uman. Totodată succesele 

şi insuccesele personale îşi au rădăcinile în caracter, în modul în care acesta este format, precum şi în modul 

de exprimare individuală a caracterului. 

Cum se dezvoltă caracterul? Caracterul este o trăsătură a personalităţii care se dezvoltă în timp 

îndelungat şi care necesită colaborarea dintre familie şi şcoală. De fapt, familia trasează liniile importante 

ale caracterului, iar acestea sunt cizelate în şcoală.  

Pentru fiecare copil, părinţii sunt cei care le trasează şi imprimă deprinderile elementare şi primele 

reguli de igienă, de copmprtament, părinţii le arată şi insuflă respectul, empatia, altruismul, protejarea 

mediului şi implicarea socială. În familia de bază copilul învaţă primele reguli de igienă, dar şi cum şi când 

trebuie să se adreseze diferitelor personae cu care interacţionează, familia ofera primul mediu in care copilul 

îşi însuşeşte limbajul, dar şi locul unde copilul învaţă să se cunoască şi unde experimentează şi recunoaşte 

sentimente. Mai apoi, prin activităţi de joc, mişcare, sport în aer liber, familia devine factorul primordial în 

dezvoltarea fizică a copilului. Nu în ultimul rând părinţii trebuie să sprijine speranţele şi visurile copilului 

şi sa fie parte din realizarea acestora. Este foarte cunoscut faptul că micile făpturi imită sau preiau 

comportamentul părinşilor, de aceea aceştia trebuie să fie adevărate modele de comportament şi caracter, 

să le insufle valori sănătoase şi corecte. În familia tradiţională, mama rămâne exemplul de blândeţe, 

afecţiune, empatie, iar tatăl exemplul de siguranţă, putere, autoritate. Amândoi trebuie să îşi manifeste 

iubirea şi susţinerea pentru buna creştere şi dezvoltare a copilului lor. Ambii părinţi trebuie să fie 

consecvenţi în educarea copilului, să fie parteneri egali în formarea şi dezvoltarea acestuia. 

În general, în şcoli predarea lecţiilor este separată de predarea cunoştinţelor şi informaţiilor legate de 

educarea caracterului. Caracterul, în fapt reiese din toate activităţile şcolare, şi el poate fi integrat în acestea. 

În general, învăţătorii de la clasă consideră că nu au timp în orele de predare sau în cadrul acestora să 

realizeze activităţi de formare a caracterului. Involuntar însă, de foarte multe ori activităţile care se 

desfăşoară în cadrul clasei se întrepătrund cu acţiunile şi metodele de formare a caracterului.  Suntem 

preocupaţi de multe ori doar de performanţele şcolare ale elevilor şi mai puţin de aspectele morale ale 

acestora. Caracterul se referă atât la aspectele intelectuale şi la preocupările strict şcolare cât şi la aspectele 

morale şi etice cu impact important în viaţă socială. Este un mod de a concepe caracterul nu ca pe o pârghie 

de stopare a răului, ci ca pe un promotor al binelui. E ceea ce conduce spre o viaţă de adevărată împlinire 

umană, e o viziune pozitivă, capabilă să modeleze omul pentru toată viaţa. 
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Pe tot parcursul şcolarizării caracterul copiilor este în formare. Astfel, cadrele didactice prezente la 

clase au un rol important în trasarea şi conturarea liniilor importante, pozitive şi acceptate de caracter. La 

vârsta preşcolarităţii şi la cea a şcolarului mic, caracterul este pentru copii de cele mai multe ori o noţiune 

abstractă, care înseamnă în general bine sau rău. Elevii şi preşcolarii trebuie învăţaţi gradual şi prin exemple 

concrete şi verificate să adopte un caracter pozitiv, constructiv şi profitabil atât pentru ei cât şi pentru cei 

din jurul lor. 

Cadrele didactice pot găsi calea cea mai potrivită de a transforma noţiunile abstracte şi greoaie ale 

caracterului şi componentelor acestuia, în vederea realizării unui tot unitar, care în final să ducă la trasarea 

liniilor generale şi acceptate ale comportamentului şcolar şi extraşcolar. 

Scopul fiecărei activităţi didactice este acela de a-l face pe fiecare elev să îşi însuşească o serie de 

informaţii pozitive şi utile în activitatea ulterioară a fiecărui elev.  

Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale este un deziderat se poate realiza prin invitarea părinţilor 

şi a reprezentanţilor comunităţii locale la o activitate interactivă, la care să participe şi elevii şi a cărei temă 

să fie modalităţile de dezvoltate a caracterului atât în şcoală cât şi în familie. În cadrul acestei activităţi se 

poate realiza un plan de acţiune la care să ia parte elevii, părinţii, cadrele didactice, şi care să aibă în vedere 

activităţi realizate periodic şi care să aibă rolul de feed-back asupra modului în care au fost aplicate în 

şcoală şi în familie principiile caracterului. Acţiunile pot avea forma unor programe artistice sau sesiuni de 

lucru care să implice toate persoanele care au contact în mod direct cu elevii. În vederea realizării acestor 

acţiuni se pot alege din rândul părinţilor persoane care să colaboreze în mod direct şi constant cu şcoala 

astfel încât să se ajungă la o cât mai bună promovare şi exersare a metodelor pozitive de manifestare a 

caracterului. Aceste acţiuni conduc la creşterea stimei de sine a copilului, la valorizarea sa, pentru că acesta 

învaţă mai bine atunci când este apreciat pentru efortul său şi ştie că este sprijinit să depăşească obstacolele, 

frustrările. 

Se cunoaşte faptul că fiecare copil are propria personalitate şi un caracter care, însă, se poate modela. 

De aceea, regulile de igienă, ordinea şi curăţenia, bunele maniere, comportamentul, respectful faţă de cei 

din jur, cuvintele magice, munca, onestitatea, adevărul, sinceritatea- sunt doar câteva elemente pe care 

copilul le învaţă în cei ,,şapte ani de acasă”, în cadrul familiei. 

,,Copilul este oglinda părintelui!”- acesta este motto-ul care trebuie să călăuzească pe orice părinte 

care doreşte să îşi ajute copilul să crească şi să devină OM bun, frumos şi curat la suflet. 
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EDUCAŢIA “OPTIMĂ” PENTRU COPILUL TĂU 

 

 

Prof. Orian Elena,                                                                                                                

Grădiniţa P. P. Nr. 32 Timişoara 

 
 

 

Copilul reprezintă centrul existenţei familiei şi depinde de ea în totalitate. Noi, ca părinţi, suntem 

responsabili pentru a-i asigura un cămin echilibrat şi plin de dragoste, o bună creştere şi o bună educaţie.  

Orice părinte ştie că educaţia copilului său reprezintă piatra de temelie pe care se va susţine întreaga sa 

personalitate şi întreaga sa viaţă. De aceea, educaţia oferită în familie este una dintre cele mai mari 

responsabilităţi ale unui părinte. 

Părinții simt că au reușit în viață atunci când văd și se bucură de succesele copiilor lor. Aceasta este 

o dovadă a faptului că semințele pe care le-au plantat în sufletele și în mințile copiilor au dat roade bune. 

Psihologii au ajuns la concluzia că, în copilărie, întregul comportament al copiilor reprezintă o copie 

fidelă a comportamentului părinţilor. De aceea, trebuie să avem mare grijă cum ne comportăm cu şi în 

preajma copilului deoarece noi, părinţii constituim exemplul său. 

Întotdeauna ambii părinţi trebuie să fie pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce priveşte orice problemă 

legată de copil. În situaţia în care un părinte spune un lucru, iar celălalt spune alt lucru, copilul va fi complet 

dezorientat şi nu va putea să îşi de seama cine are dreptate sau nu. Şi aşa va alege varianta convenabilă lui. 

Din nefericire, de foarte multe ori, o intenție bună ajunge să fie realizată greșit, astfel încât dorința de 

a-l stimula și de a-l motiva pe copil să aibă succes, are un efect opus. 

Uneori, fără să ne dăm seama facem greşeli în educaţia copiilor. Acestea pot conduce la lipsa de 

încredere în forțele proprii, limitându-le copiilor șansele de a avea succes în carieră și în viața personală. 

Câteva exemple de acest gen pe care ar trebui să le cunoască fiecare părinte ar fi următoarele: 

Noi înșine nu facem ceea ce îi învățăm pe copii. Ca părinți, trebuie să modelăm viața pe care ne-o 

dorim pentru copiii noștri. Trebuie să fim sinceri în relațiile cu cei din jurul nostru. Trebuie să fim atenţi la 

comportamentul nostru, deoarece acesta este mereu analizat de copii. Dacă nu vom respecta regulile pe care 

le stabilim, copiii vor ști că acestea pot fi încălcate și de către ei. Trebuie să arătăm copiilor ce înseamnă să 

fii fericit și să te bucuri ajutându-i pe alții. Să procedăm astfel încât să lăsăm în urmă oameni și locuri mai 

bune, iar copiii noștri vor face același lucru. 

Le sărim în ajutor prea repede. Generația tinerilor de astăzi nu și-a dezvoltat anumite deprinderi pe 

care le aveau copiii de acum 30 de ani. Atunci când le sărim prea repede în ajutor și îi înconjurăm cu prea 

multă „grijă”, îi privăm pe copii de necesitatea de a găsi o rezolvare a unor situații dificile. Mai devreme 

sau mai târziu, copiii se obișnuiesc cu faptul că întotdeauna cineva îi va salva: „Dacă voi face o greșeală 

sau nu-mi voi atinge scopul, adulții vor corecta situaţia și vor suporta consecințele”. Asta în ciuda faptului 

că, în realitate, lumea relațiilor dintre adulți este construită diferit. Copiii riscă astfel să fie inadaptați la 

viață de adult. E bine ca ei să ştie că întotdeauna vor primi un sprijin din partea părinţilor şi problemele 

ivite pot fi rezolvate împreună, dar consecinţele trebuie suportate de ei.  

Ne exprimăm prea ușor admirația pentru ei.  Regula potrivit căreia fiecare participant la o 

“competiţie” primește câte o cupă îi permite copilului să se simtă special. Însă studiile psihologilor moderni 

arată că această metodă de stimulare are și consecințe nedorite. După o perioadă, copilul observă că 

singurele persoane care îl consideră extraordinar sunt mama și tatăl său, iar restul nu sunt de aceeași opinie. 

Atunci, copilul începe să aibă îndoieli în legătură cu obiectivitatea părinților. Îi place să audă laude, însă își 

dă seama că acestea nu au legătură cu realitatea. În timp, un asemenea copil învață să trișeze, să exagereze 

și să mintă, pentru a evita o realitate inconfortabilă. Deoarece pur și simplu nu este obișnuit să facă față 

dificultăților. 

Nu le permitem copiilor să-și asume riscuri. Trăim într-o lume modernă plină de pericole. Sloganul 

„Siguranța mai presus de orice” crește frica părinților de a-și pierde copiii, motiv pentru care îi înconjoară 

cu o grijă totală. Psihologii au constatat că, atunci când cei mici se joacă şi nu au căzut, nu și-au julit 
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genunchii, nu au avut alte probleme, ulterior, când devin adulți, suferă frecvent de fobii. Copiii trebuie să 

cadă de mai multe ori pentru a înțelege că acest lucru este normal. Adolescenții trebuie să se despartă de 

primul iubit și să supraviețuiască acestei relații, pentru a ajunge la maturitate emoțională, care este esențială 

pentru o relație de durată. Eliminarea riscurilor din viața copiilor contribuie la o stimă de sine scăzută în 

viitor şi neîncredere în forţele proprii. 

Îi permitem sentimentului de vinovăție să acopere comportamentul corect. Copilul nu trebuie să ne 

iubească în fiecare minut. El va trebui să depășească o mulțime de probleme în această viață, iar răsfățul ar 

putea fi o piedică pe acest drum. Prin urmare, spuneți copiilor „nu” și „nu acum”, astfel încât ei să învețe 

să lupte pentru îndeplinirea dorințelor și nevoilor lor. Copiii trebuie să înţeleagă că succesul depinde de 

propriile lor eforturi și fapte bune. Gândiți-vă de două ori înainte de a vă recompensa copiii cu o vizită la 

mall. Atunci când relația cu copiii se bazează doar pe stimulente materiale, aceștia nu vor simți nicio 

motivație intrinsecă, nici iubire necondiționată. 

Nu le împărtășim greșelile din trecutul nostru. Va veni la un moment dat ziua, când adolescentul va 

dori neapărat să-și „desfacă aripile” și să-și facă propriile “cucuie”. Și adultul trebuie să le permită să facă 

acest lucru. Asta nu înseamnă că nu-i vom ajuta pe copii să se orienteze printre lucrurile și evenimentele 

necunoscute. Împărtășiți cu copiii greșelile pe care le-ați făcut la vârsta lor, dar evitați discuțiile excesiv de 

moralizatoare despre fumat, alcool și droguri, eventualele conflicte. Copiii trebuie să fie gata să se confunte 

cu adversitățile vieții și să fie capabili să suporte consecințele deciziilor pe care le iau. Spuneți-le ce ați 

simțit atunci când v-ați confruntat cu situații similare, ce v-a ghidat în acțiunile voastre, ce lecții ați învățat. 

 

În concluzie: Să încercăm să ne aducem aminte de copilăria noastră şi să analizăm toate lucrurile care 

nu ne-au plăcut deloc la părinţii noştri, sau care ne-au plăcut în mod deosebit. Să ne amintim de unele 

nedreptăţi suferite din partea părinţilor noştri şi să încercăm să nu comitem aceleaşi greşeli cu copilul nostru, 

dar cele frumoase să le împărtăşim copilului prin exemple concrete. 

Copilul din noi va fi unul dintre cele mai bune exemple de cum trebuie să ne comportăm cu “minunea” 

noastră. 
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Alături de școală și organizațiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educația 

omului.   

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Copiii învață primele lucruri despre 

natură, societate, obișnuințele de comportament, bunele maniere, depreinderile igienice în sânul familiei. 

Încă de la începutul secolului al XIX-lea, imannuel Kant scria ”Părinții care au primit ei însiși o educație 

sunt deja niște modele după care se îndreaptă copiii”.  

În zilele noastre, multe cupluri nu își asumă responsabilitatea de a deveni părinți, pentru că nu știu 

dacă vor fi suficient de buni în a educa și crește un copil. 

Majoritatea cuplurilor dau naștere unui copil doar dacă ”îndeplinesc”unele condiții:  au o locuință, 

ambii parteneri au un loc de muncă stabil și resurse financiare necesare. Putem observa faptul că multe 

femei devin mame la o vârstă mai înaintată. Mulți tineri pleacă în străinătate, pentru a se putea pune pe 

picioare, pentru a se putea stabiliza. Cu toate acestea, zilnic se nasc copii.  

În mijlocul unei familii se întâmplă prima socializare a copilului. Tot în familie copilul învață primele 

rugăciuni, deci începe și educația religioasă (dar, din păcate, nu în toate familiile). 

Copiii sunt foarte receptivi, învață repede. Pentru a avea rezultate deosebite la învățătură, copilul 

trebuie să aibe și un mediu familial pozitiv. Mai multe studii au demonstrat faptul că, acei copii, care provin 

din familii cu probleme, nu pot evolua atât de bine la învățătură, respectiv se acomodează mai greu. 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. 

Cea mai importantă sarcină a unei familii e de a-și educa copiii. Ideal ar fi, dacă fiecare părinte s-ar 

strădui să dea cea mai bună educație copilului său. Din păcate, multe familii nu procedează așa, iar din 

această cauză copilul se poate auto-distruge. Acest fapt îl demonstrează consumul excesiv de alcool și de 

droguri în rândul copiilor. În aceste condiții, nu e suficient dacă școala ia la cunoștință despre situațiile date. 

Dacă părintele nu cooperează, nu e un partener bun în educația copilului, totul e în zadar. Uneori părinții 

uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece și unii, și altii, nu doresc decât dezvoltarea 

armonioasă a elevului, educarea și îmbogățirea cunoștințelor acestuia. 

Atât în studiile liceale, cât și în cele superioare, mediul familial are o influență puternică.  Despre 

aceasta scria și Engler Ágnes într-un studiu. Dumneaei susține că studiile părinților influențează educația 

copiiilor. Acei elevi, care provin din familii cu situații precare, nefavorabile, nu pun atâta accent pe 

învățătură. Unii părinți chiar recomandă școlile de meserii propriilor copii, în loc de liceu, deoarece tind să 

creadă că individual își va găsi mai ușor un loc de muncă.  

Rolul părinților nu are un rol decisiv doar la începerea studiilor propriilor copii, și în întreaga 

școlarizare a acestora.  
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„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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„ARTA DE A TRĂI FRUMOS” 

 

 

Prof: Orszari Luminita Gianina 
 

 

 

Din cele mai îndepărtate timpuri omul s-a călăuzit după anumite legi, reguli care să pedepsească răul 

şi să îndemne către fapte bune. Au rămas peste timpuri aceleaşi legi esenţiale ale respectului faţă de sine, 

faţă de alţii (rude, prieteni, persoane mai în vârstă), legi care s-au transmis din tată-n fiu, din generaţie în 

generaţie. 

Astfel, unul dintre scopurile esenţiale pe care ar trebui să şi le propună familia şi şcoala este acela de 

a forma la copii deprinderi morale şi maniere frumoase. 

Învăţarea bunelor maniere este un proces de lungă durată şi are cu atât mai multă eficienţă cu cât se 

face la vârste mai mici. Freud spunea: „copilul este tatăl viitorului adult”, deci cele mai importante sunt 

normele de conduită ale copiilor.  

De-a lungul vremii s-au alcătuit destule „coduri de maniere elegante” care au devenit colecţii de 

gesturi formale, multe dintre ele condamnate de scurgerea timpului şi de schimbarea relaţiilor umane. Şi 

totuşi, politeţea este necesară în toate ceasurile vieţii noastre. Ea trebuie să vină în primul rând dinăuntrul 

nostru pentru a avea drept de manifestare exterioară. Politeţea vine, de fapt, din acel „dinăuntru” moral 

căruia poporul nostru îi spune „bună-cuviinţă” ori „bun-simţ” şi care exprimă respect faţă de omul de lângă 

tine, faţă de oameni în genere fără de care nu poate fi concepută demnitatea umană.  

Dacă se spune că „ziua bună se cunoaşte de dimineaţă” tot de atunci încep să se contureze şi cerinţele 

purtării cuviincioase. Aşadar, trebuie să îi învăţăm pe copiii noştri (în calitate de părinţi sau invatatori) să 

aplice în practică (la şcoală, în familie, pe stradă, la spectacole, în vacanţă şi oriunde altundeva) toate 

normele de comportare civilizată, pentru ca aşa vor şti să se comporte într-o multitudine de situaţii şi vor 

căpăta încredere pentru a face faţă altora noi, îşi vor dezvolta un simţ al respectului de sine şi încredere în 

propria persoană. 

Activitățile din școală vin din nevoia de a-i obişnui pe copii să respecte bunele maniere în împrejurări 

diferite, să adopte un comportament civic bazat pe respect, consideraţie şi sinceritate, au un caracter 

interdisciplinar, transdisciplinar şi practic-aplicativ. Îşi propun să testeze dacă elevii ştiu să se comporte în 

familie, la şcoală, pe stradă, în situaţii limită, în timpul liber… Copiii vor fi puşi în situaţii de viaţă, vor 

analiza comportamente pozitive şi negative, vor crea o situaţie de viaţă şi vor învăţa unii de la alţii. 

Bunele maniere se învaţă mai uşor în copilărie când încă nu s-au format prejudecăţi şi obişnuinţe. 

Întotdeauna e mai uşor să previi un comportament nedorit decât să îl corectezi. 

Într-o lume invadată de o explozie a cunoştinţelor este foarte important ca noi, învățătorii, să situăm 

pe primul loc preocuparea de a forma „oameni adevăraţi” cu principii şi valori solide de viaţă.. 

Astazi, reţeta succesului poate fi dată de integrarea cât mai rapidă în „lumea reală”, lume în care se 

dă din ce în ce mai mult importanţă aparenţelor. Dar chiar şi în această lume, bunele maniere reprezintă o 

adevărata carte de vizită. 

Codul bunelor maniere reprezintă, de fapt, „arta de a trăi frumos” în toate împrejurarile vieţii. 

Orice om ar trebui să lase în urma lui ceva deosebit pentru a nu fi uitat. Dar dacă nu ne stă în putinţă, să 

lăsam măcar amintirea frumoasă a celui care a fost un „Domn” sau a celei care a fost o „adevărată Doamnă”! 

În toate timpurile a existat tendinţa oamenilor de a se opune legilor impuse de politeţe, deoarece la 

prima vedere par restrictive şi inutile. Ele sunt parcă inventate să îngrădească libertatea individului. Dar 

după o scurtă experienţa de viaţă fiecare om este nevoit să accepte că bunele maniere nu sunt deloc inutile 

ci ele contribuie la formarea noastră ca "oameni", la bucuria de a trăi printre semeni civilizaţi. 
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Bunele maniere n-au fost adaugate în mod arbitrar unor structuri sociale. Ele au rădăcini într-un 

sentiment profund, în acea armonie dintre comportare si etică, dintre frumuseţea caracterului uman şi 

moralitatea sa. Confucius, faimosul inţelept chinez, spunea că virtutea nu reprezintă nimic dacă nu se naşte 

din curtoazie, adică din inimă.  

Omul va avea un comportament natural si 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. Acestea sunt ideile după care m-am ghidat în organizarea activității la 

grădiniță și pot spune că au un real succes atât în ceea ce îi privește pe copii cât și pe părinți contribuind 

activ la buna desfășurare a activităților, drept pentru care le mulțumesc și pe această cale.  

Închei prin a menționa faptul că roadele muncii din copilărie se văd mai târziu și așa cum eu 

mulțumesc părinților mei cât și cadrelor didactice care m-au ghidat în viață, așa îmi doresc pentru viitor ca 

și copiii din jurul nostru să mulțumească la rândul lor celor care le-au călăuzit pașii. 

„Florii i se cere parfum iar omului politeţe” (proverb indian) 
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Importanţa colaborării şcoală-familie-societate 

 

Prof. înv. primar Osăceanu Neluța Valentina                                                                             

Școala Gimnazială, com. Drăcșenei, Județul Teleorman 

 

Suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în tara noastră în ultima vreme si 

totul confirma ca acestea vor continua, probabil, într-un ritm tot mai accelerat. 

Reacţia școlii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea sociala si economica, 

trebuie sa fie de adaptare a conţinutului, structurii si funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 

elevi care sa le permită integrarea sociala rapida, flexibilitatea, iniţiativa si rezolvarea de probleme, 

diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie sa facă tot ce-i sta în putinţa pentru valorizarea maxima a 

fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuala a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor si a 

trasaturilor lor de personalitate.  

O problema stringenta pentru România o reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea educaţiei 

și succesul şcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între școli, familii si 

comunitate.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii sa aibă succes 

la şcoala si, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai comunitatii se considera 

unii pe alţii parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa 

funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componenta esenţială în organizarea școlii și a clasei de 

elevi.  

        Evoluţiile rapide din viața socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 

cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. 

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne si 

gospodăreşti adăugându-se preocupările profesionale si de studiu), modificarea statutului copilului, 

dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea 

învățământului obligatoriu), progresele sociologiei si psihologiei, precum si alte cauze au dus la înţelegerea 

faptului ca orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenta sau de opoziţia 

părinţilor.  

Deoarece axa directoare a civilizaţiei occidentale este înaintarea persoanei spre mai multa libertate si 

fericire, înaintarea societatilor spre mai multă înţelegere si justiţie... și dat fiind demisia unui număr de 

părinţi si faptului ca un număr crescând de copii vin fie din familii destrămate, fie din medii analfabete si o 

comunicare între părinţi si copii nu se face întotdeauna foarte bine (părinţi născuţi într-o lume aproape 

imobila încă, au copii care sunt născuţi într-o lume bulversata), pentru toate aceste motive şcoala are în 

sarcina o misiune suplimentară. 

Au existat întotdeauna educatori excelenţi si părinţi iubitori, care nu si-au pus probabil atâtea 

probleme si totuşi au reuşit foarte bine; dar poate ca acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornica, 

în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau doua, relaţiile 

dintre părinţi si copii, dintre adulţi si tineri, apare mai vădita în consideraţia pentru copil ce "are semnificaţia 

de recunoaştere intima si profunda a valorii persoanei copilului si de încredere în potenţialul lui de 

dezvoltare". 

Procesul de învâţământ trebuie să se ridice la acel nivel de unitate instructiv-educativă care să asigure 

optimizarea didactic-educativă a muncii în clasă printr-o întemeiată cunoaştere a elevului ca individualitate, 

ca produs al familiei.  
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Procesul instructiv -educativ în clasă trebuie să coreleze şi să sprijine, să asocieze procedeele de 

educaţie în afara clasei, în familie, în viaţa socială. 

Cunoaşterea condiţiilor familiare ale fiecărui elev în parte, în sine şi pentru sine, nu este suficientă cu 

atât mai puţin dacă se realizează după o rămânere în urmă a elevului sau după un act de comportare 

necorespunzătoare. Deci, se impune o cunoaştere prealabilă, preventivă a fiecărei familii. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Osmen Feihan 

 

„A fi părinte… Este despre a călăuzi generația următoare și a o ierta pe cea precedentă.” Peter Krause 

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. 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 

respectându-i pe cei de vârsta lui şi pe cei mai mari. 

 

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 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 

educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații între membrii familiei. Ca mediu social, 

familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația īn 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. 

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 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 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 copilul, 

mergând pe ideea că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, la şcoală, sau, mai rău, combinând 

aleatoriu răsfăţul cu pedepsele 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. 
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Unui copil fără o educaţie moral-caracterială corectă îi va fi foarte greu să ajungă la cunoașterea 

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 

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 șapte ani de acasă! “Din suflet pentru mama!” 

Educația în familie 

 

Profesor înv. primar Otomega-Dumitru Ana                                                                        

Școala Gimnazială Kadar Marton Pănet 

 

 

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.  

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 dezvoltarea bună a 

copilului, imediat după naștere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că 

are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să 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 bebelușului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii 

ulterioare între cei doi. 

Copilul trebuie să cunoască și să aplice reguli de comportament, morale și bunele maniere pentru 

integrarea și reușita lui în societate. Copilul care cunoaște aceste reguli va putea să socializeze mai ușor, să 

lege prietenii și să relaționeze cu oamenii din jurul lui. Educația trebuie să se bazeze pe valorile morale, dar 

și relații afective și de încredere dintre părinți și copil. Părinții trebuie să fie implicați în viața copilului fără 

să exagereze, să-l încurajeze pe copil să aibă încredere în forțele proprii, astfel copilul își capătă 

independența.  

Copilul trebuie să știe și să simtă că este iubit, protejat, îngrijit și încurajat de către părinți. Părinții 

sunt modele pentru copii. Când îl învățăm bunele maniere, spre exemplu: să spună ”Mulțumesc” degeaba 

îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc dacă de la noi în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 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”. Copilul trebuie de asemenea încurajat 

să se exprime să își argumenteze punctul de vedere. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi 

să  susţină  conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

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. 

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. 

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 ale căror familii se 

vorbește pe un ton răstit. 

Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulților. Jocurile copiilor sunt experiențe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
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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. 

 

Copiii învață prin imitaţie: 

 

- Dacă un copil trăiește într-un mediu plin de tolerantă, va învăța să aibă răbdare.  

- Dacă un copil trăiește într-un mediu în care este des încurajat, va învăța să aibă încredere în sine.   

- Dacă un copil trăiește într-un mediu în care primește laude, va învăța să aprecieze la      rândul lui. 

- Dacă un copil trăieşte într-un mediu de corectitudine, va învăța ce este dreptatea.  

- Dacă un copil trăiește într-un mediu în care i se oferă siguranța, va deveni încrezător în sine. 

- Dacă un copil trăieşte într-un mediu în care este aprobat, va învăţa să se placă pe sine.  

- Dacă un copil trăieşte într-un mediu prietenos si tolerant, va învăţa să găseasca dragoste în jurul său. 

 

Educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul 

adult. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA-                                        

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI/HUNEDOARA 

 

 

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. 

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 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 este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 

prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de 

părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care se exercită 

influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 

formarea concepţiei despre viaţă,a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 

sociale. Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 

în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 

sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de 

învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  

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 eduaţie 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.  

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 
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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 

Părintele poate fi el însuși educator, beneficiind de programe educaționale care să îl ajute să descopere 

calitățile copilului. Este puțin probabilă proiectarea unui veritabil parteneriat între familie și scoală, care să 

faciliteze o evoluție adecvată a fiecărui individ pe întregul traseu al dezvoltării și să promoveze progresul 

în învățare, în condițiile absenței acelor coordonate în care se înscrie astăzi acest demers. Acesta vizează 

studierea într-o manieră integrativă a celor doi factori fundamentali implicați în educația copilului, întrucât 

abordarea izolată sau ignorarea unuia dintre ei poate duce la erori interpretative majore. Mai mult, 

interdependența nevoilor „micului om” impune necesitatea unui echipe care să le abordeze, echipă din care 

face parte familia și școala(dar nu numai), ca factori catalizatori și declanșatori de resurse. Se impune în 

acest context o reconsiderare a misiunii școlii, dar și o redefinire a rolului familiei. Astfel, cadrul menționat 

includerea interrelațiionărilor și intercondiționărilor conturate de nișa de dezvoltare, dar și a implicațiilor 

pe care această interacțiune le are în planul dezvoltării.  

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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Rolul familiei în educația copilului 

 

 

PADURARU DOINITA  

 

 
 

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; 
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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. 

 

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  şcoli

i  să  identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educa

tive  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  ac

easta 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. 
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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  şcola,  în  ce  fel  să-l  motiveze.     

Şcoala  este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  să  contribuie  la  dezvoltarea  societă

ţii. 

Procesul  de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Misiun

ea  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  ac

estei  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  părinţi

lor  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. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

 

1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G.,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor.  Strategii  şi  programe, 

E.D.P.,  Bucureşti,  1997; 

2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002; 

3. Nica  I.,  Ţopa  L.  –  Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucureşti,  1974; 

4. Stoian  M. –  Abecedarul  părinţilor,  E.D.P.,  Bucureşti, 1972. 

Sursa: google 

 

                                                     

  

589



 

 

CEI 7 ANI DE ACASĂ ȘI MUZICA 

 

 

 

Sorina Păduraru 

 
 

Familia,în orice societate joacă un rol important în formarea și socializarea copilului, deoarece ea 

reprezintă cadrul fundamental de dezvoltare a acestuia. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului,educația oferită de aceștia reflectă în coportamentul 

ulterior al copilului. Putem spune că părinții sunt primii mentori reali din viata copilului, dar informatiile și 

învățăturile le primește la școală,la toți factorii care duc la formarea personalității și comportamentului sau. 

Este adevărat ca primul pas în dezvoltarea bună a copilului îl au părinții, dar odată cu intrarea acestuia în 

colectivitate un rol important în dezvoltarea acestuia îl va avea cadrul didactic.În primii ani acest rol îi 

revine educatorului, învățatorului și apoi profesorului. 

Putem considera că un copil cu „cei 7 ani de acasă” nu înseamnă numai faptul că știe să citească ,să 

scrie, să ne salute respectuos și să ne spună mulțumesc ,el trebuie sa dobândească o educație care să se 

reflecte în toate domeniile de dezvoltare:psihologică,intelectual-cognitivă, socială și afectivă. Pot spune că 

una dintre materiile care poate influența dezvoltarea psihologică și afectivă a copilului este educația 

muzicală.  

Încă din cele mai vechi timpuri, de când a apărut lumea, muzica și-a făcut simțită prezența. În 

mitologia greacă muzica era întruchipată de o muză. În jurul muzicii s-a format o lume fascinantă a 

legendelor, cu personaje imaginare și fabuloase.  

Muzica a avut un rol important în viața societății. Această artă miraculoasa, de origine divină, are o 

putere fabuloasă de a modela cele mai frumoase trăsături morale, psihice și intelectuale ale oamenilor. 

Putem spune asemeni lui George Călinescu că „totul este dumnezeiesc în împărăția Euterpei”, iar 

William Shakespeare afirma că „vraja muzicii izbutește adesea să facă din rău bine.” 

În concluzie muzica este singura artă care poate schimba trăsăsturile copilului și care are nobila 

menire de a modela intelectul acestuia. Ea pornește din inimă și se adresează inimii. 
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Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş”, Arad                                                                                   

Prof înv. primar Avram Adela                                                                                                    

Prof. înv primar Păduraru Violeta 

 

Dacă ne gândim înapoi la copilăria noastră, cred că mulți dintre noi ne amintim atât de libertatea pe 

care o resimțeam - pentru că ne petreceam foarte multe ore pe zi afară, de multe ori fără supravegherea unui 

adult, cât și de constrângerile de care aveam parte, atât în mediul familial, cât și la școală. Fără doar și 

poate, celor mai mulți nici nu ne-ar fi trecut prin cap să refuzăm cerința unui adult – fie el părinte sau 

profesor, pentru că eram foarte conștienți de consecințele refuzurilor noastre.  

Cooperarea era obținută prin autoritate, așadar prin frică, de puține ori prin respect și arareori prin 

recompense.  E posibil aşadar, ca aceasta să fie una din cauzele pentru care astăzi mulţi dintre elevii noştri 

au primit o libertate fără limite, care de multe ori, eronat înţeleasă şi aplicată, conduce la răsfăţ, obrăznicie, 

nepăsare sau ignoranţă faţă de cerinţele adulţilor şi nu numai.  Acest lucru are ca efect creşterea unor 

generaţii de copii iresponsabili, neajutoraţi, cu posibile probleme de adaptare socială. Responsabilitatea 

este uitată, copiii ştiu că au drepturi, dar prea puţini dintre ei ştiu că au şi responsabilităţi. De aceea este 

extrem de important ca părinţii să înţeleagă rolul familiei în formarea şi educarea spiritului de 

responsabilitate la copil.  

În familie, fiecare membru are anumite responsabilităţi pentru crearea atmosferei de ordine, siguranţă, 

dreptate, afecţiune, corectitudine şi armonie.  Una dintre cele mai bune modalităţi prin care părinţii îşi pot 

învăţa copiii este prin exemplul personal. Părinţii trebuie să dea dovadă de dragoste şi respect unii faţă de 

ceilalţi şi faţă de copiii lor atât prin fapte, cât şi prin cuvinte, să îşi îndeplinească ei înşişi responsabilităţile 

pe care le au în cadrul familiei. Există şanse mult mai mari de respectare a responsabilităţilor de către copii 

cînd părinţii le servesc drept exemplu pentru controlul adecvat al comportamentului. E nedrept să le ceri 

copiilor să facă lucruri pe care tu nu le faci.     

Când doresc să îşi responsabilizeze copiii, părinţii trebuie să îi trateze cu multă dragoste, răbdare  şi 

cu respect, fiind fermi, dar în acelaţi timp blânzi cu ei. Copilul este uneori refractar în a-şi îndeplini anumite 

îndatoriri, dar, cu toate acestea, părinţii sunt datori să îi explice copilului pe înţelesul său,  că are şi el 

anumite responsabilităţi.  Acest lucru îl ajută pe copil să se simtă că este implicat activ în viaţa de familie, 

îl învaţă să îşi ofere ajutorul. Indiferent de vârstă, copilul poate îndeplini nişte sarcini care îi oferă 

independenţă şi îl responsabilizează. Referindu-ne la vârsta şcolară mică, s-a constatat că după 8 ani, copiii 

pot să realizeze o mulţime de lucruri în cadrul familiei: 

• Să fie punctuali la masă; 

• Să se ridice din pat când sunt strigaţi; 

• Să se spele şi să se îmbrace singuri; 

• Să mănânce fără grabă; 

• Să ceară voie ca să se ridice de la masă; 

• Să circule prin casă într-o manieră potolită; 

• Să-şi facă temele la ora programată; 

• Să comunice respectuos cu părinţii şi cu ceilalţi membri ai familiei; 

• Să respecte bunurile altora; 

• Să nu folosească bunurile altora fără a cere voie; 

• Să vorbească folosind un volum acceptabil al vocii; 

• Să răspundă pozitiv la solicitările din partea părinţilor şi a altor membri ai familiei; 

• Când sunt supăraţi sau furioşi, să ceară să petreacă timp între patru ochi cu părinţii sau alţi membri 

ai familiei; 

• Să se joace cu alţi copii (sau cu adulţi) într-un mod nepericulos; 
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• Să păstreze încăperile comune şi spaţiul personal curate şi ordonate; 

• Să accepte responsabilităţile casnice alocate în mod corect (de exemplu, să spele vasele, să șteargă 

praful, să adune jucăriile, să ducă rufele murdare în coş). 

 

Ce capcane trebuie evitate când se atribuie copilului responsabilităţi? 

 

•  Nu trebuie să fie totul perfect! Nimeni nu este perfect, așa că trebuie să fim puțin mai relaxaţi atunci 

când copiii îşi îndeplinesc responsabilităţile, atlfel s-ar putea ca cei mici pur şi simplu să refuze să mai facă 

ceva de teama că vor face greşit . 

• Nu lăudaţi copilul doar la final! Aprecierea joacă un rol important! Nu se aşteaptă ca copilul să îşi 

termine treaba pentru a fi lăudat. Lauda făcută pe parcurs, va crea un moment pozitiv şi copilul va fi 

încurajat  să mai facă şi pe viitor.  

• Nu renunţaţi! Consecvenţa adultului îi arată copilului că trebuie să îşi ia în serios sarcinile. Copiii 

au tendinţa de a amâna să îşi îndeplinească responsabilităţile în speranţa că le va face altcineva în locul lor, 

asă că trebuie să fim consecvenţi şi să nu ne abatem de la program decât în situaţii cu totul speciale, de 

exemplu când copilul este bolnav. 

Când copiii nu-şi respectă responsabilităţile, trebuie folosite sancţiuni pentru a asigura revenirea la 

comportamentul responsabil. Însă orice lipsă de responsabilitate din partea copilului trebuie discutată mai 

întâi, pentru a se afla ce a determinat comportamentul iresponsabil.  

Să nu ne temem de reguli şi limite, ele fac parte din arsenalul de mijloace prin care se creşte un copil 

echilibrat şi responsabil. Sigur că trebuie să existe discernământ în aplicarea lor, ele nu trebuie folosite ca 

mijloace de opresiune, ci de responsabilizare, fiind aplicate exclusiv cu scop corector, nu punitiv. Se 

exclude, deci abuzul şi orice formă de agresiune fizică sau verbală la adresa copilului.  Să-i învăţăm, deci, 

pe copii responsabilitatea, căci a fi liber nu înseamnă a face ce vrei. 

,,Libertatea nu înseamnă lene şi nepăsare. Libertatea este responsabilitate. Dacă tu nu-ţi asumi 

responsabilitatea, o face altcineva pentru tine. Aşa devii sclav.” (Osho) 
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Importanța educației in familie 

 

PADUREAN MIHAELA 

 

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. 

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. 

Educaţia de acasă este un process care nu se încheie niciodată, dar care trebuie să țină cont de etapele 

de dezvoltare ale copilului. Parinții 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 .   

Educația oferită de catre parinți trebuie sa fie echilibrată pentru o dezvoltare optima a viitorilor adulți. 

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. Cel mai important rol in evolutia 

psihica a copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este 

foarte important. 

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. 

În 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. 

De asemena, educația din familie are efecte și in comportamentul afișat in mediul de școală. 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.  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 
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ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 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. Lucruri influențate de educația in familie 

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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În limbajul de specialitate, emoţia este o reacţie afectivă, cu intensitate variabilă şi cu o durată mai 

mică sau mai mare, însoţită adesea de modificări în activitatea organismului. Nu întotdeauna emoţia apare 

ca rezultat al unui gând. Ea poate fi generată şi de un factor exterior, în sensul că poate fi o emoţie 

recepţionată pur şi simplu de la o altă persoană sau de la un grup de indivizi. Oamenii de ştiinţă au identificat 

aproximativ 50 de emoţii pozitive, emoţiile negative depăşindu-le cu puţin. 

Dintre emoţiile pozitive (Ekman,1994), amintim: bucuria, veneraţia, mândria faţă de o realizare etc. 

Analizate din perspectiva dimensiunii stenice, emoţiile sunt împărţite în două categorii: funcţionale si 

disfuncţionale, în funcţie de tipul de trăire subiectivă cauzată, de evaluări cognitive implicate (raţionale vs. 

iraţionale) şi de comportamentele generate (adaptative vs. dezadaptative). Din acest punct de vedere, 

emoţiile funcţionale pot fi pozitive (ex. bucurie, amuzament, uşurare), cât si negative (ex. iritare, teamă), 

dar şi emoţiile disfuncţionale pot avea o valenţă pozitivă sau negativă (ex. furia, conform teoriilor emoţiilor 

este un afect negativ, însă demersul motivaţional al acesteia poate avea o valoare pozitivă.). (Roşan, 2015) 

Vorbim despre dezvoltarea emoțională atunci când un copil are capacitatea să înțeleagă sentimentele 

celorlalți și poate să-și controleze propriile sentimente și comportamente. Pentru că un copil să dobândească 

abilitățile de bază de care are nevoie (cooperare, autocontrol, atenție, respectarea instrucțiunilor și regulilor) 

acesta trebuie să aibă abilități socio-emoționale, cum ar fi sentimentele de încredere și siguranță, prietenia, 

afecțiunea și umorul. Relația pozitivă dintre copil și adult, care să îi inspire celui mic încredere și siguranță, 

reprezintă cheia pentru o dezvoltare socio-emoțională de succes. 

Dezvoltarea emoțională a unui copil implică dobândirea unui ansamblu de aptitudini: capacitatea de 

identificare și înțelegere a propriilor emoții, interpretarea și înțelegerea cu exactitate a stărilor emoționale 

prin care trec oamenii din jurul lui, gestionarea emoțiilor puternice și exprimarea lor într-un mod 

constructiv, autoreglarea comportamentului, empatia față de ceilalți, stabilirea și menținerea relațiilor 

sociale.  

Acest tip de dezvoltare socio-emoțională generează copilului sensul existenței lui, îl învață și îl ajută 

să stabilească relații de calitate cu ceilalți. Astfel, el învață să comunice, să se conecteze cu alții și, ce este 

și mai important, învață să rezolve conflicte, să capete încredere în propria persoană și să își atingă 

obiectivele.  

Încă din ziua în care bebelușul vine pe lume, acesta își începe călătoria de învățare și dobândire a 

abilităților de relaționare cu cei din jurul lui și de gestionare a sentimentelor.  

Apoi, emoțiile încep să apăra în mod progresiv, pe măsură ce crește, până când, încetul cu încetul, 

are loc dezvoltarea cognitivă și copilul începe să fie conștient de propriile emoții, dar și de emoțiile 

celorlalți. 

Unele dintre cele mai distructive comportamente sunt împrumutate de la părinţi, apropiaţi şi profesori 

prin ceea ce specialiştii numesc neuroni-oglindă. ”Copilul, din cauza acestor neuroni-oglindă, va ajunge să 

materializeze emoţiile negative preluate de la cei apropiaţi în cursul vieţii, pe măsură ce va creşte”, detaliază 

psihologul Stelian Chivu 

Când avem abilități emoționale bine dezvoltate, reușim să dominăm obiceiurile mentale care nu ne 

favorizează productivitatea și avem o mai mare eficientă și satisfacție în tot ceea ce facem. Altfel, nu ne 

punem ordine în viață emoțională și ducem lupte interioare care ne sabotează capacitatea de concentrare 

sau gândirea limpede.  
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Stabilirea încă din copilărie a unei baze emoționale solide ne ajută la maturitate să prosperăm, să fim 

fericiți, să gestionăm bine stresul și să perseverăm în situațiile dificile.  

Dacă adolescentă și copilăria reprezintă două momente critice pentru dezvoltarea emoțională, când 

suntem adulți ne putem educa emoțiile în avantajul nostru.  
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Cei șapte ani de acasă! 

 

 

Autorul: Pál Teréz -                                                                                                                                           

Miercurea Ciuc, județul Harghita, profesor primar 
 

 

Cei șapte ani de-acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care 

copilul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Copilul are nevoie de mamă și tată. Are nevoie de 

familie. 

Normele de conduite se învață de acasă, din familie. Se învață acasă normele și valorile esențiale 

pentru succesul viitorului copilului. 

Conform teoriei atașamentului, la baza oricărei relații emoționale interumane se află legătura timpurie 

mamă-copil. 

Rolul educativ al mamei a constituit multă vreme tema privilegiată a studiilor privind dezvoltarea 

copilului și integrarea sa socială si relația mama-copil a fost transformată în”cheie”a înțelegerii procesului 

de umanizare și socializare a copilului. 

Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe care niciun om n-ar îndrăznii s-o târguiască. [Helen 

Hunt Jackson] 

„E dovedit științific! De la mamă, copilul învață că el este centrul universului; de la tată învață că 

există și alte universuri. Semn că tatăl are un rol bine definit în dezvoltarea emoțională și fizică a copilului.” 

(Între părinți) 

Metaforic vorbind, esența misiunii tatălui este tăierea cordonului ombilical dintre mamă și copil. Iar 

acest lucru presupune încurajarea și dezvoltarea autonomiei copilului, încă de la vârstă mică. Și copiii au 

mare nevoie de această libertate pentru a descoperi lumea și, implicit, pentru a se construi și a se descoperi 

pe sine. 

Chiar dacă tatăl nu reprezintă lumea naturală a nou-născutului, el reprezintă celălalt pol al existenţei 

umane: lumea gândirii, a lucrurilor făcute de mâna omului, a disciplinei, a călătoriei şi aventurii. Tatăl este 

cel care îl învaţă pe copil, cel care îi arată calea în lume. Dacă mama are tendința, mai degrabă, de a proteja 

copilul, atunci tatăl este cel care împinge limitele copilului puțin mai sus, îl învață să se autodepășească 

constant. Iar aceste momente de triumf pe care tatăl le construiește cu copilul său sunt adevărate lecții 

despre curaj, ambiție, încredere în sine. 

În primii 7 ani de viață are loc o intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 

mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 

Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor „ Familia este cea mai importantă în viața 

copilului. 

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. 

Politețea, salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înțelegerea normelor 

sociale, manierele la masă, recunoașterea greșelilor,tact și toleranță- sunt normele și valorile de bază 

acumulate de copil în primii șapte ani. 

Fără aceste norme, valori copilul nu poate să se integreze în societate.  
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Socializarea este procesul fundamental de transmitere a culturii si organizării sociale la generațiile 

următoare asigurându-se astfel continuitatea, stabilitatea si perpetuarea societătii. Învățarea limbii, însușirea 

normelor și valorilor, preluarea tradițiilor comune, valorilor acreditate si credințelor oferă copiilor șansa 

participării la viața socială comună. 

Grădinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată  substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă,  acestea doar o pot perpetua. 

 

 „Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia” – Maica Tereza 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
 

Înv. Palamiuc Daniela                                                                                                            

Școala Gimnazială nr. 1 Sat Văleni, Jud. Vaslui 

 
 

Rezultatele şcolare ale elevilor sunt adesea influenţate de mulţi factori externi. Foarte importante sunt 

moştenirea genetică a copilului, gradul de inteligenţă al acestuia, însă dacă acestea nu se pot schimba, există 

câţiva factori care influenţează într-o măsură mare rezultatele şcolare ale copiilor, succesul acestora în plan 

emoţional şi social; iar aceşti factori sunt la dispoziţia părinţilor, a familiei unde copii cresc şi se dezvoltă. 

În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de provenienţă al 

copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu poate să asigure referinţele culturale 

minime necesare pentru o dezvoltare şcolară eficientă a copilului. O importanţă deosebită se acordă relaţiei 

care se stabileşte între părinţi şi şcoala unde copiii învaţă. Această relaţie creşte semnificativ rezultatele la 

învăţătură ale elevilor. 

 

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 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 
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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 un 

adult responsabil. 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/EDUCAȚIA ÎN FAMILIE/                                         

CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

„MESERIA” DE PĂRINTE - PĂRINTELE, OGLINDA COPILULUI 

 

 

prof. primar PÁLFI TÜNDE - ROZÁLIA                                                                                                                                           

ȘC. GIMN. „TOMPA LÁSZLÓ”, ODORHEIU SECUIESC 

 

 

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. 

Meseria de părinte este cea mai frumoasă meserie, chiar mai mult, o misiune, unde părintele este 

oglinda în care se privește copilul de ieri, adultul de mâine. Dintre etapele de viață prin care trece fiecare 

persoană cea mai importantă este perioada celor șapte ani de acasă. Comportamentul copilului trebuie să 

fie exemplar, civilizat, modelat în concordanță cu normele societății în care trăim. Foarte des ne întâlnim 

copii cărora le lipsește elementul esențial al unei bune creșteri, li se spune zicala că le lipsesc ”cei șapte ani 

de acasă”. 

Mediul familial are o importanţă deosebit de mare pentru dezvoltarea psihosocială a copilului şi 

anume: structura familiei, nivelul intelectual, cultural, personalitatea şi sănătatea membrilor familiei, 

metodele educative utilizate. O importanţă deosebită o are relaţia afectivă dintre mamă şi copil, mai ales în 

primii ani de viaţă. Carenţele afective din această perioadă pot avea efecte negative asupra întregii vieţi a 

copilului.  

Un alt factor cu o mare influenţă asupra dezvoltării copilului este atitudinea educativă adoptată de 

părinţi în relaţiile cu copilul.  

Pedagogul american Zig Ziglar, care a scris cartea “Putem creşte copii buni într-o lume negativă”, 

precizează că: “Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni”.  El scrie că 

formarea copilului este un efort de echipă. Disciplina reprezintă cheia măreţiei copilului bun. Iertarea, 

pozitivul absolut în viaţă, iubirea este adevărata autoritate în formarea copiilor buni. În educaţia şi creşterea 

copilului până la șapte ani, părinţii oferă puterea exemplului în formarea comportamentului etic, în formarea 

bunelor maniere, stabileşte şi impune reguli, norme şi limite de comportare.  

Comunică cât mai mult cu el, îl iniţiază în arta conversaţiei, petrec cât mai mult timp cu copilul, 

limitând timpul petrecut în faţa televizorului, îl învaţă să iubească lectura şi cărţile încă de când este bebeluş, 

citindu-i poveşti, apoi, treptat, îl lasă pe el să le exploreze până când învaţă să citească, astfel învață să se 

bucure singur de ele 

Este foarte bine ca în această perioadă copilul să simtă că este copil, să se joace cât mai mult, să fie 

lăsat să se manifeste liber, să își exprime emoţiile şi sentimentele, să fie obişnuit să spună adevărul. Chiar 

dacă se face vinovat de unele lucruri făcute “ greşit” trebuie utilizată “ disciplina pozitivă”, nu trebuie 

abuzat fizic, emoţional, verbal etc. Copilului trebuie să i se arate cât mai des afecţiune prin gesturi tandre: 

îmbrăţişări, sărutări pe frunte şi obraji şi să i se spună că este iubit. 

În lucrări de specialitate această educaţie primită de copil până la intrarea în şcoală este numită 

“educaţie timpurie”. Este perioada în care au loc transformări profunde şi se produc achiziţii fundamentale 

în dezvoltarea copilului. Învăţarea bunelor maniere este un proces de lungă durată şi are cu atât mai multă 

eficienţă cu cât se face la vârste mai mici.   

Realitatea dură oferită de actuala societate, de a lupta pentru asigurarea traiului de zi cu zi, face ca 

familia să fie foarte ocupată cu sarcinile zilnice şi se limitează foarte mult timpul petrecut cu propriul copil. 

Freud spunea: „copilul este tatăl viitorului adult”, deci cele mai importante sunt normele de conduită ale 

copiilor.  În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă 

singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ 
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crescute dacă, părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi 

comportamentul tipic al copilului.  

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 acestuia este de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 

vieţii sociale. Cel mai important lucru nu este ca elevii să aibă un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci 

calitatea de om să fie stimulat prin continuarea educației morale adusă din familie. 

În concluzie, calitatea educaţiei primită în familie, reprezintă baza devenirii umane, într-o lume 

morală, civilizată şi plină de respect faţă de copil.  

Concluzia este că „diploma celor șapte ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.” 

(Valeria Mahok) 
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Familia, contribuția ei în educația copilului 

 
 

Prof. înv. Primar: Palincaș Natalia 

Școala Gimnazială Gherța Mică, Satu Mare 

 
 

 

Educația în familie reprezintă baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor. Contribuția familiei în 

educația copilului este foarte importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea. Școala are un rol deosebit în 

formarea copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în familie, acestea punându-și serios amprenta 

asupra  dezvoltării personalității copilului. 

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." 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 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 cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în 

educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educaționala este dinamică și 

flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin ,,a fi și a deveni". 

Alături de școală și organizațiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educația 

omului. De educația oamenilor se ocupă și alte persoane, instituții și organizații sociale, dar influențele 

educative exercitate de acestea sunt mai puțin organizate decât cele ale familiei, școlii și organizațiilor de 

tineret. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiințele 

despre natura, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 

primate în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei șapte ani de acasă"). Din 

perspectiva sociologică, familia este instituția fundamentală în toate societățile.  

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitățile 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. 

Se consideră că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală 

influențează armonia fiecăreia dintre părți” (A. Berger) Pe lângă componenta genetică, prin care sunt 

preluatre de la antecesori o serie de trăsături 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 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 mentține 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. 

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 

comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Influențele educative pe care familia le 
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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 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 sociomoral. 

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.  

Trebuie să menționăm că 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. 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 educațional din familie după niște parametrii unici, 

precum și cunoașterea consecințelor unui anumit comportament al parintilor, 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.  

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. 

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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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

DIN SUFLET, PENTRU MAMA! 

 

 

PROF. PÁLL ZSELYKE 

LICEUL TEORETIC „SALAMON ERNŐ” 
 

 

 

A vorbi, din suflet, pentru mama este cea mai la îndemână  temă, dar în același timp și cea mai grea. 

E extrem de simplu a spune mamei, persoanei care te-a crescut și te-a iubit necondiționat: TE IUBESC, 

MĂMICO! Acestea sunt cele mai simple, dar și cele mai frumoase cuvinte, ele însă nu exprimă nici pe 

jumătate ceea ce înseamnă mama pentru fiecare dintre noi. 

E simplu să-i spui mamei tale că este de neprețuit. E simplu să-i mulțumești că ți-a dat viață, că era 

lângă tine când ai  grăit prima silabă, când ai făcut primul pas  şi sărea în aer de  bucurie la primul tău 

zâmbet. E ușor să-i mulțumești că veghea  cu deosebită grijă când plângeai de durere la apariția primului 

dințișor sau zăceai bolnav în pătuţ fără să se obosească, până când lumina se întorcea în ochișorii tăi, 

luminându-i și ei ochii.  

E ușor să-i mulțumești că te-a călăuzit în lumea fermecată a poveştilor, că te-a îndrumat  în dezlegarea  

tainelor  copilăriei,  că te-a însoţit mereu spre şcoală, ţinându-te de mână, ca nu cumva să te abați de pe 

drumul cel drept. E ușor a-i mulțumi că a învățat și a doua oară tabla înmulțirii, cum se scriu literele 

alfabetului...că tremura alături de tine, când răspundeai lângă catedră sau când dădeai vreun examen, 

temându-se de nereușită.   

E simplu să-i mulțumești că îți dădea  putere, când  pierdeai orice speranţă nevăzând lumina la capătul 

tunelului, că avea întotdeauna un sfat când te simțeai neajutorat, că îți spăla creierii dacă greşeai, că îşi 

cerea scuze, dacă ea greșea faţă de tine… că ți-a fost un model al cinstei, al adevărului, al dreptăţii, că te-a  

îndemnat să fii cinstit, spunând mereu adevărul şi respectând cuvântul dat și că  ți-a arătat  prin modul ei 

de a exista cum  să fii bun creştin iertându-ți  semenii. 

Dar cuvintele sunt de prisos. Cu ele nu îți poți exprima recunoștința pentru tot binele primit de la ea. 

Dar poți face altceva. Îți poți lua în brațe copilașul mângâindu-i capul, sărutându-l și îmbrățișându-l să simtă 

siguranța și iubirea pe care le-ai simțit și tu cândva...Timpul parcă zboară înapoi, te regăsești în poala mamei 

tale, și singura ta dorință este ca clipa să se oprească, să fie eternă...până când îți cresc aripi.  

De fapt, ea te ajută să-ți crească aripile, să le încerci, ca apoi să-ți iei zborul, fără să te uiți înapoi, dar 

conștient că rădăcinile nimeni nu ți le poate rupe. 
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PRIMII PASI SPRE SCOALA 

 

Prof. inv. Primar Pana Marian 

 

 

Copilul este un adult in devenire, care aspira cu o energie nesfarsita la viata de om mare. La nastere, 

el poseda potentialitati si predispozitii, este fragil si neajutorat, insa de-a lungul anilor va deveni parte 

integranta a unei societati complicat organizate. Treptat, copilul incepe sa faca primii pasi intr-o lume a 

uriasilor, capata autonomie, initiativa, isi satisface nevoi variate, invata sa se comporte „ca un om mare”. 

Calatoria vietii poate fi palpitanta, fascinanta, dar in acelasi timp plina de obstacole si dificultati. 

Adultul este cel care insoteste copilul, pana la un anumit punct, in aceasta minunata aventura a descoperirii 

de sine, a invatarii, a constientizarii. Dezvoltarea psihocomportamentala, intelectuala si sociala a copilului 

se afla in mainile adultului, care are o sarcina esentiala, dar si o extraordinara responsabilitate. 

Adultul (parinte, educator) are menirea de a-i construi, consolida, imbogati psihismul si, ulterior, de 

a-l seconda pe copil in eforturile lui de a lua in stapanire lumea inconjuratoare. 

Un sistem național de învățământ este eficient dacă este unitar și încurajează continuitatea între 

treptele de învățământ, inclusiv între învățământul primar și cel preșcolar. 

Creșterea și devenirea ca adult a copilului este un drum lung și sinuos în care este implicată întreaga 

sa personalitate cu toate aspectele ei, iar pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de 

aspecte psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade 

pe care copilul o va petrece în școală. 

Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată “funcţia majoră”, obiectivul final al activităţilor 

instructiv-educative din grădiniţă.  

În sprijinul și pentru o trecere eficientă de la grădiiniță la școală și pentru crearea unei imagini pozitive 

despre școală, în ochii micului preșcolar, un rol important îl are atingerea obiectivelor ce vizează 

comportamente psiho-sociale ale personalității copilului, din cadrul parteneriatului cu școala.  

În cadrul parteneriatului cu școala, copilul va afla ca școala nu este un loc îngrozitor în care jocul 

dispare, prin crearea unui climat atrăgător, asemănător celui cu care s-a obișnuit la grădiniță și includerea 

jocului în activitățile școlare, prin implicarea în activităţi comune plăcute, copilul va deveni capabil să 

realizeze jocuri mult mai complexe prin care își va însuși cunoștințe, comportamente și deprinderi. 

Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de şcolar, să 

găsim cele mai eficiente căi pentru a asigura adaptarea  preşcolarilor la viaţa şcolară, care este o continuare 

absolut normală a activității copilului  în continuă evoluție.  

Pentru a înlesni adaptarea optimă a copilului la școală, se dorește să se mențină o strânsă legătură 

între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, scop care se 

operaționalizează prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în 

legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.  

Intotdeauna avem in vedere drept scop  asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie de 

la grădiniţă la şcoală prin familiarizarea preşcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, cu cadrele didactice 

ale școlii,  în scopul integrării lor cu succes în viaţa de şcolar.  
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De asemenea, se stabilesc si unele obiective: 

o Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală  şi activitatea de tip şcolar;  

o Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; 

o Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală;  

o Flexibilizarea ofertei de învățare prin propunerea unei alternative educaționale; 

o Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse; 

o Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă; 

o Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune; 

o Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul; 

o Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare;   

o Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă;  
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Între tradițional și modern în predare 

 

Profesor Panait Mirela-Ramona                                                                                          

Școala Gimnazială Cosambești/                                                                                           

Grădinița cu Program Normal Gimbășani, Ialomița 

 

Legea Invățământului a creat cadrul pentru atingerea unor obiective educaționale concrete ale 

reformei vizând un invățământ diversificat, care permite si stimulează rute individuale de pregătire; un 

invătământ care incurajează competiția si favorizează innoirea; un invățământ cu standarde ridicate, orientat 

spre cercetare științifică; un invatamant compatibilizat cu sisteme europene si in acest sens, 

internationalizat; un invatamant orientat spre valori. 

Invățământul preșcolar, ca parte integrantă a invatamantului preuniversitar, pune bazele atingerii 

finalitatilor invatamantului romanesc contemporan, urmarind sa asigure o dezvoltare normala si deplina a 

copiilor de varsta prescolara. 

Un invatamant care se vrea integrat in Uniunea Europeana, urmareste - ca noutate in Romania – 

individualizarea instruirii copiilor, tratarea lor diferentiata, incurajarea celor care au nevoie de ajutor, 

proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine si pentru instruirea 

conform nevoilor si capacitatilor fiecaruia, pregatirea de nivel superior a educatoarelor, care sa le permita 

intelegerea complexa a situatiilor de invatare. 

In eforturile de modernizare a invatamantului prescolar, s-au initiat proiecte de promovare a unor 

strategii moderne la nivel national in acord cu tendintele actuale pe plan european dar care sa raspunda 

necesitatilor societatii romanesti. 

Invatamantul prescolar actual, urmareste abordarea integrala a copilului si a educatiei sale, 

nediscriminarea educatiei, implicarea familiei si a comunitatii in educatia copilului, dezvoltarea politicilor 

educative de responsabilizare, precum si dezvoltarea organismelor societatii civile care sa promoveze 

alternative educationale specifice varstei prescolare. 

Reforma invatamantului prescolar a adus numeroase schimbari la nivelul tuturor componentelor 

curriculumului, de la abordarea continuturilor, la programa, finalitati, planuri de invatamant la metodologia 

de instruire si alte probleme ce tin de procesul instructiv-educativ din gradinita. 

Una din achizitiile valoroase ale reformei de continut este introducerea activitatilor optionale in 

planurile de invatamant. Prin structura sa, Planul cadru pentru invatamantul preprimar, da semne de interes 

pentru disciplinele optionale. Aceasta orientare semnifica o deplasare de accent de la invatamantul 

traditional centrat pe cadru didactic si pe materia de invatat, spre un invatamant centrat pe copil, cu 

aspiratiile, interesele si posibilitatile sale. 

Didactica contemporana promoveaza concepte si atitudini educationale noi, menite sa determine 

forme variate de comunicare, cooperare si colaborare in sprijinul copiilor cum ar fi: parteneriatul 

educational, programul sau proiectul educational. 

Invatamantul prescolar actual pune mare baza pe colaborarea gradinitei cu familia, cu scoala dar si 

cu comunitatea locala. O metoda eficienta pentru realizarea legaturii gradinita-familie-scoala-comunitate 

locala este initierea si realizarea unor proiecte de parteneriat educational cu acesti factori, proiecte in care 
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se evidentiaza concret obiectivele urmarite, telurile. Cu sprijinul acestor factori se pot realiza urmatoarele: 

modernizarea bazei materiale a gradinitei la nivelul standardelor actuale; se poate amenaja spatiul de joaca; 

se pot organiza serbari, excursii, concursuri, plimbari, vizite; se pot sustine diferite proiecte si programe 

educationale, ca de exemplu educatie rutiera (politie), educatie moral-civica (biserica), educatie pentru 

parinti dupa metoda „Educati asa”, educatie pentru stiinta („Ecogradinita”) 

Parteneriatul educational este un concept care devine tot mai prezent in relatiile de colaborare ce se 

stabilesc intre unitati de invatamant, intre acestea si diferite segmente ale societatii. Initierea si derularea 

de activitati in parteneriat reprezinta o provocare pentru educatorul de azi, necesitand multa creativitate in 

concepere, dinamism in derulare, responsabilitate in monitorizare, flexibilitate in luarea deciziilor. 

O data cu aparitia noii programe a acivitatilor instructiv-educative in gradinita de copii asistam la 

dezvoltarea unei noi abordari educationale incercandu-se o imbinare supla a ideilor pedagogiei traditionale 

autohtone cu ideile pedagogiilor alternative, moderne, din lume.  

In literatura de specialitate sunt descrise mai multe modele de organizare a curriculum-ului: modelul 

organizarii pe arii curriculare, modelul organizarii pe discipline, organizarea integrata si interdisciplinara , 

organizarea modulara pe grupe tematice de cunostinte, situatii si activitati, organizarea liniara, organizarea 

concentrica, organizarea diferentiata, personalizata. In functie de aceste modele si proiectarea didactica 

poate fi realizata in mai multe variante. 

Noul curriculum pentru invatamantul prescolar este gandit in sprijinul aplicarii metodei proiectelor 

la acest nivel si deci, a planificarii pe teme. Programa accentueaza ideea de folosire a contextului ludic si a 

invatarii active in stimularea rutei individuale a invatarii, fapt pentru care a propus o abordare educationala 

diferita. Atat instruirea traditionala cat si activitatea de proiect trebuie sa ocupe un rol important in 

curriculum, fiecare avand contributii diferite, chiar complementare, in formarea copilului prescolar. 

Instruirea traditionala ajuta copilul sa dobandeasca priceperi si deprinderi, se adreseaza deficientelor 

de invatare ale copilului, accentueaza motivatia extrinseca si permite educatoarelor sa dirijeze activitatea 

copilului. Prin contrast, activitatea de proiect, ofera copilului oportunitatile de a aplica priceperile si 

deprinderile dobandite, se adreseaza competentelor copilului, accentueaza motivatia intrinseca si 

incurajeaza copilul sa determine singur la ce sa lucreze. 

Metoda proiectelor este o strategie de invatare si evaluare, a carei caracteristica se concentreaza pe 

efortul deliberat de cercetare, pe cercetarea si gasirea raspunsurilor legate de tema propusa. 

Calitatea educatiei reprezinta baza devenirii umane, intr-o lume morala, civilizata si plina de respect 

fata de copil. 

Esential este ca noi, educatorii, sa avem o atitudine pozitiva fata de diferitele dimensiuni ale 

schimbarii, sa fim abilitati sa folosim diferitele instrumente metodologice care sa ne permita efectuarea               

„pasului inainte„ pe care societatea ni-l cere. 

Comportamentul educatorului este ghidat de doua mari tendinte de schimbare, care pun in centrul 

atentiei copilul de azi: crearea unui mediu educational adecvat, pentru o stimulare continua a invatarii 

spontane a copilului si introducerea copilului in ambianta culturala a spatiului social caruia ii apartine, in 

ideea formarii lui ca o personalitate autonoma si constienta de sine. 

Cadrul didactic, educatorul, manifesta flexibilitate si creativitate in abordarea situatiilor didactice, 

evita rutina si actioneaza in directia transformarii invatamantului bazat pe informatie si reproducerea ei, 

intr-un invatamant global, integrat si creativ, care are la baza educatia. 

Alte atributii ale educatorului ar fi: initierea si derularea unor proiecte si programe educationale sau 

de parteneriat; mentinerea colaborarii cu familia cu scoala si cu alti membri ai comunitatii locale, 
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documentarea si aplicarea noului in procesul instructiv-educativ, atragerea de fonduri extrabugetare, 

organizarea si desfasurarea a cat mai multe activitati extracuriculare. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. PANTEA PAULA GEORGETA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 SÂNTANDREI 
 

 

Trăim într-o societate „nebună”, o societate în care tehnologia informației se pare că preia 

conducerea: jocuri virtuale care anihilează funcțiile „miraculoase” ale limbajului conducând astfel la 

izolare, desene animate care transformă copiii în „rivali” făcându-i să uite de legăturile magice ale 

prieteniei, locuri de muncă ce le răpesc adulților și ultima fărâmă de liniște, înțelegere și pace sufletească.  

Și uite cum, basmele copilăriei noastre s-au transformat azi în niște povești în care fata moșneagului 

trece nepăsătoare pe lângă cățelușa rănită deoarece este prea grăbită să ajungă la lecțiile de karate, dans 

modern și limba germană; Hansel și Gretel nu rămân uniți în experiența lor ci se condamnă reciproc 

aruncând vina unul pe celălalt pentru faptul că s-au rătăcit și lista poate continua. Când a fost oare ultima 

dată când noi, ca adulți, am privit în adâncul ființei noastre, pentru a regăsi oaza de pace sufletească, 

învățându-i pe copii să facă același lucru? Când vom reuși să privim în jurul nostru cu înțelegere și iubire 

ca și aceste gingașe ființe să procedeze la fel? 

Literatura de specialitate arată că există un declin al valorilor morale în rândul copiilor, care sunt 

cauzate pe de o parte de comportamentelor și atitudinilor copiilor „care sunt percepute ca amenințări la 

adresa valorilor morale și a intereselor sociale, iar pe de altă parte circumstanțele, evenimentele, persoanele 

și grupurile care afectează copilul și copilăria” (Bejenaru, 2015, p. 67). 

Bazele unei educații sănătoase și armonioase se pun în primii ani de viață când copilul este curios în 

a descoperi mediul înconjurător, este dornic a interacționa cu persoanele din jurul lui, și nu în ultimul rând 

când începe să își formeze personalitatea. Lippman (2005 apud Crăciun, 2012) afirma că implicarea activă 

a părinților în educarea propriilor copii are ca rezultat creșterea unor ființe echilibrate în toate domeniile 

vieții și cu o mai bună capacitate de a învăța. 

Copiii sunt niște observatori excelenți. Astfel, potrivit teoriei învățării sociale a lui Albert Bandura, 

copiii învață fie prin experiență proprie (numită învățare directă) fie prin observarea comportamentului 

persoanelor din jur (numită învățare vicariantă). Dacă la vârste fragede copiii observă și imită 

comportamentele altor persoane, în timp aceștia ajung să se identifice cu acele persoane, cum ar fi învățarea 

rolului de gen (*sursă online). De aici rezultă deosebita importanță pe care o are familia în educația copiilor. 

În acest context, modul în care părinții privesc și tratează viața, felul în care își rezolvă problemele și 

conflictele, în care își exprimă trările emoționale, în care interacționează cu semenii lor vor reprezenta o 

reală și veritabilă „sursă” de educație a celor mici. Astfel, copilul poate prelua din calmul și rațiunea 

părintelui în gestionarea unei situații conflictuale, sau în caz contrar, poate fi influențat de agresivitatea 

acestuia, își poate exprima în mod echilibrat emoțiile și sentimentele sau nu etc.  

Un copil trebuie încurajat în explorarea mediului apropiat, susținut în desfășurarea diverselor 

activități, însă în aceeași măsură are nevoie și de trasarea anumitor limite de către adult, limite pe care 

trebuie să le respecte, cu scopul de a învăța diverse reguli, de a-și însuși valori morale și de a-și dezvolta 

comportamente civilizate. Acest lucru va conduce la un copil educat, manierat și bine integrat în societate 

deoarece după cum afirmă Mirea (2020) „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” 

În calitate de părinți, trebuie să arătăm respect față de  copiii noștri, să îi sprijinim, să dovedim 

atitudini de sinceritate și empatie, să exprimăm o perspectivă optimistă, și totuși realistă asupra situației, să 
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manifestăm sensibilitate, înțelegere și implicare față de problemele cu care se confruntă, să știm să-i 

ascultăm pentru a-i ajuta să-și elibereze trăirile și să-și clarifice gândurile și sentimentele, să îi încurajăm și 

să îi tratăm diferențiat în funcție de particularitățile individuale.  

Un părinte exceptional însă, pe lângă sprjinul acordat propriului copil, se va strădui să îi insufle valori 

morale sănătoase, cu scopul de a-i transforma în mici creatori ai unui univers mai bun, în care oamenii sunt 

uniți și trăiesc magia empatiei, prieteniei, iubirii și nu în ultimul rând a diversității. 
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Importanţa educaţiei în familie 
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Termenul de educaţie este utilizat pentru prima dată de Michel de Montaigne (1533-1592): 

"Condamn orice violenţă în educaţia unui suflet tânar." (Eseuri). 

Educatie este definită astfel : ansamblu de acţiuni desfăşurate în mod deliberat într-o societate, în 

vederea transmiterii si formării la noile generaţii a experienţei de muncă şi de viaţă, a cunoştinţelor, 

deprinderilor, comportamentelor şi valorilor acumulate de omenire până în acel moment; efect al 

activităţilor desfăşurate în vederea formării oamenilor conform unui model propus de societate; proces prin 

care se formează, se dezvoltă şi se maturizează laturile fundamentale ale fiinţei umane: fizicul, psihicul, 

moralul, esteticul; cognitivul, afectivul, volitivul; proces de devenire a omului "fiinţa în sine" în "fiinţa 

pentru sine". (Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactica si Pedagogică, Bucureşti, 1979)    

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 posibilitaţile 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. 

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 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. 

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. 

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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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. 

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.  

Educatia este actiunea care  "trebuie  să  dezvolte în fiecare individ  toată  perfectiunea de care el este 

capabil". (I. Kant ) 
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Familia – factor principal în educația timpurie a copilului 

 

 

Paraschiv Mirela, 

Şcoala Gimnazială “Vasile Cîrlova” Târgoviște 
 

 

 

Definită drept “formă socială de bază, realizată prin căsătorie, care unește pe soți (părinți) și pe 

descendenții acestora (copiii necăsătoriți)”, conform DEX (2009), ori “totalitate a persoanelor unite prin 

legături de sânge sau prin alianță”, respectiv, “soțul, soția și copiii lor”, așa cum precizează MDA2 (2010), 

familia a fost și a rămas și în zilele noastre pilonul principal în educarea timpurie și ulterioară a copilului.  

 

Fie că vorbim despre familia tradițională de acum o sută-două de ani, cu resurse materiale și financiare 

de cele mai multe ori limitate, pentru care  educația era un semn al apartenenței la o clasă socială sau alta , 

fie că vorbim despre familia modernă a zilelor noastre,  care dispune de numeroase alternative și oportunități 

în ceea ce privește accesul la educație, această “ instituție fundamentală a societății” reprezintă primul factor 

educational din viața unui copil, mai ales prin faptul că îi asigură acestuia din urmă stabilitatea atât de 

necesară pentru o dezvoltare (fizică, intelectuală și emoțională) armonioasă. 

 

Consider că, până la o anumită vârstă (preadolescența, adolescența), părinții sunt cei care au un rol 

important în educarea copilului mic, în modelarea comportamentului acestuia, mai ales prin puterea 

exemplului. Este cunoscut faptul că, la vârste mici, dar și mai târziu, copiii își formează comportamente și 

deprinderi imitând persoanele semnificative din jurul lor.  De multe ori afirm, fără să  greșesc, că un copil 

este oglinda părinților săi. În calitate de părinte, nu poți impune copilului să respecte reguli pe care tu însuți 

le încalci. 

 

 Ce ne dorim noi, ca părinți, de la copiii noștri? Mulți ar sune: “să învețe carte”, adică să se dezvolte 

intelectual, unii ar spune: “ să se descurce în viață”, adică să se dezvolte emoțional, să facă față provocărilor 

vieții, ceea ce nu este un lucru rău, însă puțini ar spune: “să fie om”, adică să se dezvolte relational, social, 

să-și formeze  deprinderi de comunicare și relaționare armonioasă cu semenii. Aici intervin alte întrebări. 

Ce face eu ca părinte? Cu ce pot să ajut în tot acest proces? Ar trebui să las totul pe umerii școlii sau aleg 

să mă implic? Şi într-un caz, și în celălalt, copilul are de câștigat, mai mult sau mai puțin, în funcție de 

situație.  

 

Va fi în detrimentul său situația în care familia nu alege niciuna din situațiile de mai sus, nici 

implicarea în procesul educational al școlii, nici distanțarea, ci opunerea. “Războiul” acesta nedeclarat al 

unor părinți împotriva școlii nu poate să atragă decât un sentiment de devalorizare a educației în sine, iar 

de aici până la insucces școlar nu este decât o chestiune de timp. 

 

Nicio școală din lume nu poate suplini căldura, siguranța, încrederea și afecțiunea pe care o familie 

echilibrată le poate oferi unui copil. Părinții zilelor noastre uită deseori acest lucru, considerând că este 

suficient să asigure copiilor nevoile de bază, suplinind de multe ori lipsa de comunicare cu propriii copii 

prin diverse recompense (cadouri).  

 

Prin urmare, familia este considerată principalul factor care determină dezvoltarea și evoluția 

copilului, indiferent de organizarea sa, fiind cel mai important agent al socializării, prima “comunitate” cu 

care copilul intră în contact, iar “cei șapte ani de acasă” sunt opera părinților și a mediului familial în care 

trăiește și se dezvoltă acesta.  
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Autor: Paraschiv Oana 

 

 

Familia este locul unde copiii încep să-şi exercite drepturile şi să-şi asume treptat responsabilităţi. În 

familie se formează personalitatea copilului şi se dezvolta identitatea sa. Este important ca familia să le 

ofere copiilor posibilitatea valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt parte a unei familii. 

A-l ajuta pe copil să-şi afirme personalitatea, să-şi valorifice la maximum aptitudinile şi capacităţile, 

să desfăşoare o muncă pe măsura posibilităţilor proprii, înseamnă a-ţi îndeplini misiunea de părinte. 

Părinţii trebuie să fie buni ascultători și să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul. 

Când copilul dorește să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, acordându-i atenţia 

cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul 

pierzându-și încrederea în adulţi și retrăgându-se într-o lume a sa. 

Observând efectele negative ale lipsei de comunicare, dar și satisfacţiile pe care le au părinţii care 

reușesc o bună comunicare cu propriii copii, s-a concluzionat că pentru a avea un copil „bun” trebuie să 

depui o muncă susţinută și nicidecum să-ţi neglijezi copilul în favoarea altor preocupări. Cunoașterea 

copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copilului, pentru că educaţia 

trebuie individualizată în funcţie de temperamentul și reactivitatea lui. În perioada copilăriei, 

temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat se modelează, pe măsură ce educaţia din familie și 

școală își spune cuvântul.  

Este important ca părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea 

copilului. În orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei se simt iubiţi și în siguranţă 

când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă li se tot face morală și nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-și 

ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea 

părintească nu se realizează prin forţă și brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, 

morale și umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere și atașament, o falsă autoritate duce la o 

relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie să fie suplă, fermă și să se 

adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune și dreptate, stăpânire de sine, înţelegere și spirit de 

colaborare între copil și părinte. 

Familia are rolul și de a-i educa pe copii pentru viaţă, zilnic să frecventeze cursurile școlare, pentru a 

asimila ușor și integral cunoștinţele, să fie mereu punctuali la școală. Un copil este cu atât mai bun la școală 

cu cât părintele se implică mai mult în activitatea lui. Niciodată părinţii să nu facă comparaţie între copiii 

lor și alţi copii, prieteni sau fraţi când este vorba de învăţătură, fiindcă la unii vârsta cronologică este egală 

cu vârsta mentală, iar la alţii este diferită. Pentru a-l ajuta să iubească învăţătura, fiecare părinte să se 

concentreze asupra a ceea ce face copilul corect, să-l ajute să-și exprime plăcerea pentru lectură (cărţi, 

reviste, ziare), fiindcă ele reprezintă sursa de informaţie. 

Să nu uităm, copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care și le iau de regulă din familie, din mediul 

școlar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea și cultivarea deprinderilor de a alege 

modelul de viaţă, mai mult decât atât, chiar oferindu-i propriul model. 

În ceea ce privește familia, se diferenţiază trei grupe de greșeli educative ale părinţilor: grija excesivă, 

severitate excesivă și indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt neliniștiţi, fricoși, 
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dependenţi, greu adaptabili. În cazul în care avem de-a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de 

la asprime exagerată la exces de protecţie, îngăduinţă și răsfăţ, copiii au dificultăţi în comportare, tulburări 

de echilibru emoţional și afectiv 

Jones, în 2001, propune ca în sfera competenţei parentale să intre activităţile şi comportamentele din 

sfera îngrijirii primare, realizate cu scopul de a crea autonomie copiilor. O serie de lucrări britanice recente 

(Reder et al., 2003, p.3) consideră că scopul activităţilor parentale este acela de a facilita dezvoltarea optimă 

a copilului, într-un mediu sigur, aceste activităţi având mai multe dimensiuni: a) dimensiunea de îngrijire, 

b) dimensiunea de control, c) dimensiunea de dezvoltare şi d) iar pentru realizarea acestui scop părinţii au 

nevoie de o serie de resurse în categoria cărora intră: cunoştinţe (legate de nevoile copiilor şi de modul în 

care acestea pot fi întâmpinate, cum poate fi dezvoltat potenţialul copilului etc.), motivaţie, pentru a investi 

timp, energie, resurse, resurse materiale şi nemateriale, şi oportunităţi. 

Educatia in familia este prima caramida ce trebuie pusa in constructia vietii sociale a copilului si 

ulterior de integrare in societate a acestuia. 

Educatia trebuie sa fie permanenta in viata copilului, iar mediul academic nu este decat o parte a 

acesteia. Familia are rolul de a sustine si de a continua demersurile educatiei realizate in cadrul scolii. 

Tocmai din acest motiv, este foarte importanta o relatie deschisa si solida intre mediul familial si cel 

educational, ce au ca agent principal copilul si dezvoltarea cat mai armonioasa a acestuia. 
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Rolul familiei în corectarea tulburărilor de limbaj 
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Este foarte important ca părinţii copilului cu tulburare de pronunţie să cunoască şi să respecte câteva 

reguli, pentru a preveni agravarea deficienţelor şi a ajuta copilul în procesul corectării: 

 Copilul are constant nevoie de un model corect de pronunţie, chiar din primul an de viaţă.  Există 

tendinţa firească a părinţilor de a stâlci cuvintele când se adresează bebeluşului. Este atât de mic şi drăgălaş, 

încât simţim nevoia să ,,drăgălim” şi noi cuvintele. (,,Copilasul meu drăgălas, gândăţelul mamii, puisol 

scump…”). Veţi spune că e lipsit de importanţă cum vorbim, din moment ce bebeluşul oricum nu înţelege 

ce spunem. În realitate, este important modul în care copilul aude sunetele, pentru că limbajul se învaţă prin 

asimilări succesive şi imitaţie, aşadar modelul fonetic şi de articulare oferit, încă de la naştere, are un rol 

important în stimularea lingvistică şi prevenirea tulburărilor de pronunţie. Desigur, cauzele tulburărilor de 

pronunţie sunt multiple şi de multe ori apar şi pe fondul unui model corect de vorbire, dar a-i oferi copilului, 

în mod constant, un exemplu de pronunţie corectă şi clară, în ritm moderat, îl va ajuta pe copil să asimileze 

sunetele şi să îşi corecteze pronunţia, uneori chiar fără intervenţia logopedului. 

 Imitarea vorbirii defectuoase a copilului agravează tulburarea. Nu doar că îl lipsim pe copil de 

modelul corect de pronunţie, dar – amuzându-ne de vorbirea lui şi imitând-o – întărim defectele de 

pronunţie, consolidând un obicei vicios de vorbire prin semnalul pozitiv pe care îl dăm copilului (,,Dacă 

mama/tata râde şi spune la fel ca mine, înseamnă că e bine aşa!”). 

 Copilul are nevoie de înţelegere şi încurajare pentru a-şi corecta vorbirea. ,,Poate, dar nu vrea!” 

este expresia folosită de unii părinți când vine vorba de deficienţele de pronunţie, de sunetele care nu au 

apărut, în mod fiziologic, până la vârsta de 4-5 ani. Pe acestea, copilul chiar nu poate să le pronunţe corect! 

Nu poate fi incriminată voinţa slabă, nici alintătura în acest caz. A-l pune pe copil să repete de multe ori 

cuvinte/sunete pe care este evident că nu le poate spune, a-l ridiculiza pentru ,,neputinţa” lui, a-l critica 

nejustificat, sunt comportamente nocive atât asupra evoluţiei limbajului (putând duce la bâlbâială sau chiar 

la refuzul comunicării), cât şi asupra personalităţii copilului. 

 Procesul de corectare a vorbirii necesită timp, multă răbdare, se face pozitiv, fără critică (,,Ți-am 

zis de mii de ori: raţă, nu laţă!”), fără ameninţări şi pedepse atunci când copilul persistă în pronunţia greşită. 

Corectarea limbajului se face constant, dar nu insistent, exagerat, în momente nepotrivite, când copilul nu 

este receptiv, îi este foame, somn… Este ideal să realizăm corectarea în context ludic, sub formă de joculeţe 

sau  prin  jocuri de rol şi poveşti terapeutice, pentru a evita sentimentul de vinovăţie al copilului. Atenţie la 

corectarea copilului în public şi la maniera în care facem observaţia! Nu folosim tonul critic, corectăm cu 

blândeţe, iar dacă reacţia copilului la corectare este de introvertire, ruşine, este de preferat să i se explice în 

particular unde greşeşte şi de ce este important să fie corectat. 

 Conţinutul mesajului (ceea ce vrea să ne comunice copilul) este mai important decât forma în 

care o face. Nu întrerupeţi copilul când vrea să vă spună ceva  interesant pentru el, când se destăinuie, când  

îşi manifestă verbal afecţiunea, teama, neliniştea. Corectarea limbajului se face în momente neutre, 

cotidiene, în timpul jocului sau al activităţilor rutiniere. 
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Ce pot face părinții pentru a ajuta  copiii să-și dezvolte aptitudinile de comunicare verbală? 

❖ Rezervați-vă timp în fiecare zi pentru a conversa cu copilul. Cu cât vorbește mai mult, cu atât va 

vorbi mai bine. 

❖ Folosiți-vă de jocuri - în loc să „bombardati” copilul cu tot felul de cuvinte și denumiri, încercați 

să-i învățați aceste lucruri folosind jocul; astfel învățarea va fi amuzantă. 

❖ Oferiți-i copilului experiențe interesante, care îi vor da și ocazia să acumuleze cuvinte noi. O iesire 

în parc, la grădina zooologică, sau o excursie vă va da oportunitatea să discutați cu copilul despre lucruri 

diverse. Încurajați-l să vă pună întrebări. 

❖ Puneți și dumneavoastră întrebări copilului. În acest mod îl veți face să gândească și să comunice. 

❖ Copiii preșcolari care au un vocabular limitat  utilizează propoziții simple. Ajutați-l arătându-i cum 

să se exprime mai bine si cum sa foloseasca un limbaj descriptiv. De ex. dacă el spune „Am fost în parc”, 

îl puteți ajuta, spunând „Azi am fost în parc, ne-am întâlnit cu Andrei și ne-am jucat cu mingea”. 

❖ Modelați și monitorizați limbajul copilului. Preșcolarii absorb foarte repede orice cuvânt auzit, 

chiar daca nu-i înteleg sensul. De aceea, din acest punct de vedere limitati utilizarea argoului și a cuvintelor 

nepotrivite și, cel mai important, nu cedați tentației de a utiliza acele cuvinte “stâlcite” și atât de “drăgălașe”, 

utilizate adesea de copii. Nu uitați că părinții sunt un model pentru copii, în toate privințele. 

❖ Citiți împreună povești. Cărțile cu imagini și povești, poeziile, cântecele îl vor ajuta să exploreze 

domeniul sunetelor, cuvintelor, îl învață să asculte, să ceară, să refuze, să întrebe, să se afirme. 
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Socializarea copiilor în familie - Cei șapte ani de acasă 
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Şcoala Gimnazială “Stephan Ludwig Roth”, Moşna, jud. Sibiu 

 

 

Socializarea este procesul psihosocial prin care se transmite şi se asimilează atitudini, valori, concepţii 

sau modele de comportare specifice unui grup sau unei comunităţi în vederea formării, adoptării şi integrării 

sociale ale unei persoane.   

Procesul socializării implică interacţiunea continuă dintre copil şi mediul său social (familia), în 

cursul căruia se schimbă atât copilul cât şi mediul. 

Se consideră că un tânăr este socializat atunci când învaţă să se comporte în mod creativ, în 

concordanţă cu modurile de gândire şi simţire specifice societăţii în care trăieşte şi când selectează conduite 

compatibile cu cerinţele rolurilor sociale pe care trebuie să le îndeplinească cu creativitate şi unicitate 

individuală în cursul vieţii sale. 

Trebuind să favorizeze formarea unui tip de educaţie flexibilă şi creativă, procesul de socializare 

implică o coordonare a eforturilor agenţilor socializatori (familie, şcoală, grup de prieteni) într-o direcţie 

unică. 

În calitatea sa de mediu „natural” şi de grup primar, familia exercită cele mai penetrante şi cel mai 

persistente influenţe în viaţa copilului, oferindu-i acestuia protecţie, afecţiune şi modele adecvate de 

socializare şi integrare socială. 

Dependenţa completă a copilului, mai ales în primii săi ani de viaţă, de părinţi şi de grupul familial 

reprezintă o etapă obligatorie a ciclului său de viaţă, în cursul căreia sunt dobândite principalele motivaţii 

şi deprinderi ale viitorului adult, care îl vor face apt să răspundă cerinţelor sociale şi să se integreze activ în 

viaţa societăţii de care aparţine.  

Ulterior, orice experienţă de viaţă, orice reacţie afectivă sau comportamentală vor fi resimţite în 

funcţie de bazele socializării oferite de familie.  

Întreaga acţiune de modelare a personalităţii copilului constituie o operă educativă de anvergură care 

antrenează toate direcţiile creşterii şi dezvoltării sale: fizică, psihică, afectivă, morală şi socială. 

În această acţiune rolul părinţilor are o importanţă fundamentală, deoarece nici un copil nu poate fi 

dirijat şi educat decât printr-o ambianţă definită de afectivitate şi dragoste.  

Relaţia părinţi-copii deţine un rol deosebit atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi 

comportamentale, cât şi în asigurarea unor condiţii psihologice normale. 

Tratatele de sociologie şi psihologie socială abundă în trimiteri bibliografice la lucrări care pun în 

evidenţă importanţa familiei, în special a relaţiei mamă-copil, în învăţarea limbajului şi consecinţele acestui 

proces asupra evoluţiei intelectuale a copilului, asupra capacităţii sale de comunicare, asupra constituirii 

imaginii de sine,  încrederii în sine şi în ceilalţi, pe scurt, asupra dezvoltării sale psihice şi sociale.  

Observăm că nu simpla existenţă a familiei permite un proces adecvat de dezvoltare a personalităţii 

copilului, ci doar acea familie ale cărei funcţii sunt îndeplinite în mod normal de ambii părinţi. O familie 

normală înseamnă pentru copil un mediu afectiv, un mediu ocrotitor şi un mediu eterogen.  
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„Caracterul afectiv al mediului familial - notează Andre Berge - este, fără îndoială, cea mai mare forţă 

a sa şi totodată punctul său slab”. 

Cea mai mică tulburare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor, atât 

iubirea tiranică, cât şi indiferenţa afectivă fiind resimţite profund de copil. 

Copiii văd, aud şi mai ales simt ce se petrece în jurul lor (gesturi, vorbe, atitudini) şi trag din ele 

înţelesuri care uneori pătrund adânc în conştiinţa lor, se fixează pentru un timp, poate pentru totdeauna, 

contribuind la formarea experienţei lor pentru viaţă.  Exemplul are o influenţă puternică asupra copiilor, 

pentru că el se adresează atât simţurilor şi gândirii, cât şi sentimentelor.  

Copilul care abia păşeşte în viaţă, care învaţă să cunoască lumea pas cu pas, are nevoie de modele pe 

care să le imite. Copiii au tendinţa de a reproduce mişcările, gesturile, vorbele celor mari. 

Părinţii au o influenţă hotărâtoare asupra copilului privind formarea concepţiei despre lume şi viaţă, 

a modului de comportare în raport cu diferite norme şi valori. 

Afecţiunea parentală favorizează în cel mai înalt grad procesul de dezvoltare a personalităţii copilului, 

îl fac să se simtă în siguranţă, acceptat, iubit, încrezător în sine şi în forţele proprii.   

Divergenţa punctelor de vedere ale părinţilor, privind educaţia copiilor şi neconcordanţa metodelor 

disciplinare pot deruta copilul, întrucât acesta simte în anturajul familial lipsa unităţii de opinii şi concepţii 

despre bine şi rău, despre necesitatea respectării unor reguli, precum şi despre modalitatea de manifestare 

a autorităţii părinteşti. 

Carenţele de autoritate ale părinţilor decurg, adesea, din insuficienta supraveghere sau lipsa totală de 

supraveghere a minorilor. Scăpaţi din raza controlului şi supravegherii părinţilor, copiii pot ajunge uşor sub 

influenţa unor grupuri delinctogene unde pot adopta comportamente negative. 

Condiţiile de mediu familial hotărăsc de cele mai multe ori la copil felul de a fi, de a se comporta şi 

de a simţi.  

Educaţia primită în familie influenţează în mod covârşitor formarea caracterului unui copil. El nu e 

influenţat atât de sfaturile, cât de exemplele pe care le constată în familia sa. Copilul e mai influenţat de 

ceea ce vede decât de ceea ce i se spune. 

Din cele arătate mai sus rezultă că, familia prin comportamentul membrilor săi, este un cadru de 

referinţă şi serveşte, drept "model" pentru minori şi tineri. Aceasta cu atât mai mult cu cât dintre toate 

formele de influenţare externe care stimulează imitaţia şi învăţarea observaţională, cele din mediul familial 

sunt cele mai puternice.  
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Parfene Mariana                                                              

Grădiniţa cu program normal Satu Nou 

 
 

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

 

”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieştefaptele părinţilor 

(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt percepute 

constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconstientul care le emite 

apoi constientului in 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 – cum spunea 

Eric Berne). 

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. 

 

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.  
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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. 
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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. Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți singurii în situația asta. Rețineți 

doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați 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 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. Și, dacă 

vă doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 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” ș, cu puțin efort, veți reuși.. 

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: 
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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. 

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. 

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. 

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 

626



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. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Mama. Fiica 

 

Prof. Violeta Parus                                                                                                                  

Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea 

 

 

“Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe care nici un om n-ar îndrăznii s-o târguiască.” 

Helen Hunt Jack 

Mama despre copil: 

Așteptarea a luat sfârșit. Am devenit mamă pentru prima dată! Bucuria nașterii primului copil a fost 

copleșitoare. Îngerii din jurul meu m-au ajutat în toate, dar instinctul meu a fost cel pe care îl urmam adesea. 

Am crezut că voi avea nevoie de timp să mă obișnuiesc cu un nou membru al familiei, dar acest mic suflețel 

parcă din totdeauna a fost cu noi, a făcut parte din noi așa că în această privință mă înșelasem.  

Am avut încredere în medic când am născut,am avut încredere în medic de fiecare dată când îmi trata 

copilul, am avut încredere în asistentele care m-au învăâat să alăptez, am avut încredere în bunica care avea 

mereu sfaturi bune. Cel mai greu a fost să capăt încredere în prima doamnă, care nu făcea parte din familie 

și, căreia îi încredințam pentru prima oară copilul, doamna educatoare. 

Am avut încredere apoi în doamna învățătoare. Și ce bine a fost! Am făcut echipă să creștem acest 

copil pe toate direcțiile esențiale și nu m-am temut o clipă. 

Încredere am avut și în doamna dirigintă. Și bine a fost. 

Dar mai presus de toate eu am încredere în ea și ea în mine. 

Copilul despre mama: 

Mama este cel mai important factor în educația copilului său. De multe ori copilul regăsește alinare 

și înțelegere la mama sa când lumea pare că este împotriva lui, iar de aici vine admirația și respectul veșnic 

pentru minunata sa mama. Din admirația și respectul său pentru mama sa, copilul o socotește ca un exemplu 

de urmat. Din această cauză mama are mereu o purtare aleasă când este în preajma copilului. 

Ea nu încetează să își arate iubirea nemărginită față de copiii ei, fiind dispusă să facă orice pentru ași 

mulțumi copilașii. Astfel și ei încearcă sa își manifeste recuoștința prin grija față de obiectele sale și notele 

sale. Din acest motiv mama este cel mai iubit membru al familiei. 

În cazul în care mama lipsește pentru o periodă mai scurtă sau mai lungă de timp, poate zgudui din 

plin copilul nemairegăsind iubirea și înțelegerea mamei.  

“M-a crescut mama în poală 

De la leagăn pân’ la școală. 

Zile-ntregi și nopți de-a rândul 

Mi-a vegheat somnul și gândul. 

M-a-nvățat să gânguresc, 

Să zic mama, să zâmbesc. 

M-a-nvățat apoi prin casă 

Primii pași până la masă. 
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M-a-nvățat să nu m-alint 

M-a-nvățat să nu mint, 

Să nu știu ce este frica, 

Toate m-a-nvățat mămica. 

Mamă bună, mama dragă, 

Te-oi iubi o viață-ntreagă 

Pentru tot ce ai făcut, 

Pentru că tu m-ai crescut!” Poezie de Nina Casian 

Astfel mama este pentru oricine cea mai important ființă, ea contribuind atât la educația copilului cât 

și la modul lui de gândire și de simțire. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

PROF. Înv. Preșcolar Păsărelu Mariana                                                                                  

Grădinița Mijlocenii Bârgăului 

 

Parinții consideră, în general, educația ca fiind dificilă atunci când copilul prezintă un comportament 

care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascultă de observația pe care parintele o face. În 

asemenea situații, parinții se supără, se irită sau se simt neputincioși. În unele cazuri parinții ajung chiar să-

și urască copilul din cauza comportamentului sau inacceptabil.  

Relația cu copiii se caracterizează printr-un schimb de experiență; parinții influențează 

comportamentul copiilor si invers. Dacă părintele își urăște propriul copil, atunci copilul se urăște pe sine. 

Dacă parintele are o impresie negativă despre copilul său și nu se așteaptă la “nimic bun” de la el, atunci 

copilul își va crea aceeași impresie negativă despre sine și intr-adevăr nu va ieși nimic bun. Astfel poate lua 

naștere o spirală negativă.  

Parinții au probleme (Se simt neputincioși,frustrați,dezamăgiți,incapabili), iar dezvoltarea copilului 

este amenințată (copilul prezintă probleme de comportament, probleme emoționale etc.). Anumite 

informații despre educație și sprijin pot duce la prevenirea problemelor de educație și pot aduce rezultate 

pozitive atât părinților cât și copiilor-tinerilor în dezvoltarea lor.                                                                                

Construcția celor “7 ani de acasă” este un proces  îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri. 

Atunci construim, este important ce adezivi și ,,cărămizi”  folosim. Cărămizile sunt cei doi parteneri și 

copiiii lor, iar adezivii sunt relațiile dintre ei, modul în care știu să își asume și să joace rolurile. Vorbim 

despre familie  și  încercăm să descoperim ceea ce este important pentru noi și copil, pentru familia noastră. 

Rolul parinților este acela de a fi educatorii copilului lor. Unde și cănd se termină rolul de educator 

al părinților? Cănd învățăm, cănd relaționam, cănd iubim? Avem de învățat de la copilul nostru? Dar despre 

noi ca părinți? 

Fiecare adult are propriile idei, idei legate de viață, de dragoste, de felul în care trebuie educați copiii. 

Și, prea adesea (din pacate), ne educăm copiii ținând seama de dorințele și de temerile noastre legate de ei, 

în loc să-i ascultăm și să rezonăm la nevoile lor reale. De aceea avem nevoie de o mai bună cunoaștere de 

sine… pentru a-l întelege mai bine pe copilul… care-i vorbește și copilul din noi.  

Familia reprezintă cea mai importantă curea de transmisie a normelor culturale din generație în 

generație / R.K.Merkon/. 

Familia constituie un cadru relative stabil și coerent, în care anxietatea provocată în copil de 

incapacitatea sa de a face față numeroșilor stimuli interni și externi ce îi asaltează este redusă considerabil. 

Această acțiune securizată care, la inceput, este exercitată mai des de mamă, permite copilului să se 

instaleze în viața curentă. 

Până la vârsta de 4-5 ani familia reprezintă unicul mediu social cu acțiune modelatoare directă și 

sistematică. Rolul ei în structura dimensiunilor bazate ale personalității e crucial. 

Freud consideră că schema structurală  a personalității se elaborează în cursul primilor 5 ani de viață, 

nemijlocit în mediul familial. Acestei perioade îi revine o mare pondere în formarea și dezvoltarea tipului 

de personalitate.  

În viața de familie copilul are posibilitatea să constate diferite moduri de conduită ale părinților și 

fraților săi. El poate sa observe unele aspecte ale profesiei părinților, atitudinea lor față de muncă, modul în 

care respectă normele de conviețuire moral-civică, responsabilitatea lor față de meseria aleasă. Toate aceste 

fapte și situații încep să se cristalizeze treptat în modul de a gândi și acționa al copilului. 
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Părinții aparținând unor categorii socio-economice diferite, transmit copiilor lor valori diferite: în 

clasele mijlocii și superioare sunt valorizate autonomia și stăpânirea de sine, imaginația și creativitatea, în 

timp ce în clasele primare accentul e pus pe ordine, curățenie, respect al vârstei și al regulii exterioare, 

responsabilității, capacitatea de a evita problemele. 

În ceea ce privește modul în care actionează părinții asupra copiilor, Diana Baumrid identifică trei 

modele: 

            • permisiv; 

            • autoritar; 

            • autorizat.  

Modelul permisiv – se caracterizează prin nivelul scăzut al controlului asociat identificării părintelui 

cu stările emoționale ale copilului. Puține norme, puține responsabilități îi sunt impuse acestuia, în modul 

în care el raspunde așteptărilor parentale e supus unui control slab. Părinții se străduiesc să înțeleagă și să 

răspundă nevoilor copilului. 

Modelul autorizat – impune controlul systematic cu un nivel înalt al suportului parental. Părinții 

formulează reguli și controlează respectarea lor dar nu le impun și sunt deschiși la schimburi verbale cu 

copiii, explicându-le rațiunile prin care regula trebuie respectată și situațiile în care ea se aplică, stimulând 

autonomia de găndire. 

Tipul de relație, care există între parinți și copii are influența în formarea personalității celor din urmă.  

Astfel o relație centrată pe hiperprotecție și dragoste sufocantă, conduce la construirea unei personalități 

slabe, lipsite de inițiativă, pasive, abulice si fără mijloace psihologice proprii de întampinare și abordare  a 

eventualelor obstacole ale vietii. 

Comportamentul părinților nu poate ramane același de- a lungul vârstei cronologice și mintale a 

copilului, ci trebuie să evolueze structural cu fiecare etapă modală din devenirea personalității copilului. 

Dacă familia nu sădește în copil sentimentul de siguranță, ea nu poate îndeplini față de acesta funcția 

sa inițiatoare și acumulată; dar și invers, este evident că dacă ea se limitează la protecție, dacă nu- l inițiază 

pentru viață, atunci nici nu- i creează sentimentul de securitate, căci existența copilului nu este determinată 

numai de procesul creșterii fizice, copilul trebuie să învețe să trăiască și să acționeze în mod adevărat. 

Familia nu este numai un adăpost protector, ea este, mai ales pentru copil, o bază de plecare. 
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Familia - Primul pilon în educația copilului 

 

Prof. învățământ primar – PAȘCA LAURA-VALENTINA                                                     

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic “FELIX” – Sânmartin 

 
 

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 fac 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. 

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.  

„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). 

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. 

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. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Pascal Cristina Maria 

Grădinița cu P. P. ,,Albinuțele” 
 

 

,,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 

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. 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. 

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 
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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. 

Așadar, 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. 

„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. Cercetările arată că prezența 

taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul 

dezvoltării acestora. 

Un proverb spune: ,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia buna, 

cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”, așadar creșteți-vă copiii, într-un mediu cald și prietenos care să 

favorizeze creșterea și bunăstarea acestuia. 
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„Familia este celula vieţii pe pământ, 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). 

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. 

(Șerban, p.15) 

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  

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. 

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. 

Familia este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie, este mediul educativ prin 

excelenţă, exercitând o influență decisivă asupra copiilor. Ea este „cea mai necesară şcoală de omenie”. 

Studiind datele referitoare la minorii care intreprind acte delincvente, din datele statistice judiciare reiese 

faptul 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. Există multe familii au nevoie de o educaţie 

solidă, dată fiind starea lor precară din punct de vedere material şi spiritual. 

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 

observaţie, memoria şi gândirea, oferind aproximativ 90% din cunoștințele uzuale. 

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. 

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 
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învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară 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 a școlii. 

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.  

Părinţii se consideră a fi 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. Admiraţia lor pentru părinţi 

este mare, idolatrizându-i, 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 cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se 

preocupă de domeniul educaţiei, luând în considerare ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor.      

Se observă diferențe în compararea părinților copiilor care au frecventat grădinița 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. 

Trebuie conştientizat şi faptul că, părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă 

supuşii acestora. La rândul lor şi copiii au obligaţia, de a-şi iubi şi respecta părinţii. 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.  
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„Copilăria nu e niciodată o profesie blândă, netedă, regulată, spune Rene Zazzo. Ea se compune dintr-

un șir de conflicte, de contradicții, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai autentice progrese”. Când 

însă copilul crește și se dezvoltă în condiții armonioase, favorabile lui, el își menține un echilibru stabil atât 

cu sine însuși cât ți cu mediul ambiant.  

Familia reprezintă primul mediu de viață al copilului. Prin influențele pe care le exercită, familia 

constituie sinteza unei triple dependențe a copilului față de părinții săi: dependența biologică, filiația 

incluzând încărcătura genetică; dependența socială întrucât familia reprezintă primul mediu social de 

dezvoltare și, ca atare, favorizează stabilirea contactelor copilului cu societatea și cunoașterea propriei sale 

ființe și dependența educațională, exprimată prin aceea că, din primele luni de viață și până la vârsta școlară, 

copilul învață în familie mersul, vorbirea, contactul intuitiv și realitatea primind în esență primele elemente 

de educație. Prin caracteristicile formate, familiile au organizare și funcții identice, dar analiza intimă, 

particulară a familiei evidențiază elementele specifice care îi asigură individulitatea. Dezvoltarea copilului 

în familie se impune a fi apreciată deci prin atmosfera, unică în felul ei, a climatului afectiv și educativ pe 

care acest mediu i-l creează.     

Între dimensiunile educative ale familiei, în prim plan, trebuie să remarcăm importanța afectivității. 

În general, se recunoaște că în orice familie mama reprezintă prin excelență afectul, iar tatăl, autoritatea. 

Problema care apare este cea de echibru prin care să asigure copilului un mediu securizant favorabil 

dezvoltării sale armonioase. Căci copilul este dotat cu o sensibilitate deosebită, el percepe ca un seismograf 

reacțiile părinților. Condițiile de viață din multe familii ale societății românești sunt stresante pentru copii. 

Sărăcia, divorțul, hospitalismul, abuzurile sau agresivitatea manifestate asupra copilului sunt numai 

câteva incidente negative în dezvoltarea normală, firească a copilului. Depășind aceste incidente care se 

plasează la o extremă, trebuie să observăm totuși că societatea contemporană impune prin sine anumite 

stiluri famialiare de educație. Pregătirea părinților sau potențialilor părinți pentru realizarea competențelor 

educative constituie un obiectiv al sistemului școlar. Familia nu este numai primul adăpost al copilui, ci 

este și prima bază de lansare a lui în lume. 

Pentru a-și îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului posibilitatea de a 

pătrunde în ea. Familia este primul inițiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale 

dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice și sociale ale copilului.  

Modul de exercitare a rolului părinților, reglarea raporturilor dintre membrii familiei, grija față de 

bunurile comune, organizarea vieții de la micile treburi gospodărești la activitățile recreative și creative, 

atenția care se acordă fiecărui membru al familiei sunt percepute și trăite de copil în mod diferit, la fiecare 

vârstă. După numărul și ierarhia membrilor familiei care alcătuiesc o anume constelație, fiecare familie se 

impune ca o matrice a devenirii personalității fiecarui membru al său. În interrelațiile dintre părinți și copii 

singura atitudine părintească validă este cea de acceptare, de respect față de personalitatea în formare a 

copilui, față de sentimentele și nevoile sale. Atitudinea părinților trebuie modelată în raport de vârsta și 

temperamentul copiilor, de la dragoste, protecție, acceptare și îndrumare către cooperare, angajare reciprocă 

la viața familială cu recunoașterea unei minime independențe. 

Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitatea în ce privește valorile și responsabilitățile 

familiei, vizavi de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor inițiative de organizare a unor 

cursuri sau programe pentru părinți. Aceste cursuri sau programe încercă să răspundă experiențelor 
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părinților sau viitorilor părinți în ce privește abilitățile necesare creșterii și educației copilului. În acest sens, 

se impune să enumerăm câteva probleme sau subiecte care pot constitui conținutul unor asemenea proiecte.  

Astfel, avem în vedere identificarea modalităților prin care părinții pot stimula dezvoltarea fizică și 

intelectuală a copiilor; pregătirea copilului pentru formarea imaginii de sine și/sau descoperirea identității 

proprii; cum să realizeze activitățile de joc ale copilului în familie sau activitatea de învățare creativă. De 

asemenea, alte subiecte agreate de părinți sunt cele asupra posibilităților de reducere a condițiilor de stres 

pentru copii, condițiile de disciplinare pentru muncă, măsuri de protecție sau prevenire a abuzurilor față de 

copii sau cum să identifice „cel mai bun” program pentru a asigura dezvoltarea copilului de vârstă mică sau 

medie.     
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Familia a fost dintotdeauna ˶prima școală a copilăriei″. Urmările educației primite în familie rămân 

pe viață. Niciodată nu se uita ⹂cei șapte ani de acasă”. În familie, copiii își formează primele reprezentări 

și noțiuni despre mediul înconjurător, despre viață, despre relațiile umane, conturează opinii morale, 

estetice, intelectuale. În familie își formează atitudinii, dintre care cea mai importantă este atitudinea față 

de muncă, își dezvoltă trăiri emoționale, stări afective dintre cele mai însemnate. 

O caracteristică specială a primei copilării este tendința de a imita. Iar modelele pe care le au la 

îndemână și pe care le imită sunt membrii familie. De aceea, membrii familiei trebuie să constituie modele 

de comportament, demne de imitat de cei mici, ca și de cei mari. Copiii învață, cum se vede, ⹂pe bază de 

modele”. Iar familia trebuie să devină ceea ce este deja: celula de bază a societății și cum s-a mai spus  

⹂prima școală a vieții”. 

Copilul trăiește în familie și după ⹂cei șapte ani de acasă”. Ceea ce înseamnă că familia trebuie să-și 

exercite menirea de factor educțional, de influențarea creșterii și dezvoltării psiho-sociale a copilului pe tot 

parcursul anilor. O premisă importantă cu largi resurse educative o constituie climatul familial, concretizat 

prin afectivitate, prin folosirea unui limbaj, a unui vocabular ales, chiar în condițiile folosirii graiului local. 

Familia devine astfel ⹂filtrul”, poarta deschisă a copilului spre viitor. Important este ca prin acest filtru să 

treacă tot ce-i ales, ce-i frumos, ce-i nobil, ce-i măreț; calități care să intre în conduita copilului, a tânărului. 

Familia este prima școală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului 

și de protecția acestuia, excercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite 

pentru toată viața în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Familia ocupă un loc aparte în sistemul instituțional al educației. Acțiunea ei pe întreaga perioadă a 

dezvoltării include și toate laturile formării personalității. Ea reprezintă unul din mediile de socializare și 

de educare din cele mai complete datorită posibilităților ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai 

variabile situații și de a acționa asupra lui prin cele mai complexe și firești mijloace. 

Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce îl înconjoară, primele norme și reguli de 

conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale. 

Înfluențele 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 copiilpr privind formarea concepției lor despre viață, a 

modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este 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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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. 
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Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare şi în 

acest scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă sunt şcoala, grădiniţa şi 

familia. Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea eficientă între aceşti factori 

educogeni. 

Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, 

aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. Necesitatea colaborării grădiniţă-

familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar 

de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional 

dacă nu există corelare perfectă între influenţele educative. 

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familiei în 

favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie. 

Relaţia copil - părinte este direct influienţată de pretenţiile manifestate faţă de copil: acestea nu trebuie 

să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte putine situaţii de a se desfăşura liber, 

activ, opţional, cu iniţiative proprii. Atribuţiile influienţează pozitiv personalitatea umană, numai atunci 

când ele oferă posibilitaţi reale de afirmare, când angajează originalitatea şi individualitatea acestuia. 

Dimensiunea relaţiei grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele 

directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice 

şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la diferite conţinuturi şi metode 

şcolare. 

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. Educatoarea trebuie 

să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 

copiilor cu care va lucra.  

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin 

schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate 

ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină 

îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. 

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 de la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere 
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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. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie propria evaluator ai 

copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care 

face parte. 
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Educația în familie 
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Grădiniţa Specială Fălticeni 

 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 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. 

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. 

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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Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul,, Fetești 

 

 

„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. 

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. 

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 
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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. 

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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Nicoleta Pasti 
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Există un tip de succes care se referă la aptitudinea noastră de a iubi și de a manifesta compasiune, 

capacitatea noastră de a simți bucurie și de a dărui sentimentul celor din jurul nostru, certitudinea de a ști 

că existența fiecăruia servește unui scop și un sentiment de conexiune cu forța creatoare a universului. 

Iubirea și compasiunea pot deveni gura de oxigen firească ce însuflețește viața fiecăruia.  

Deepak Chopra susține că adevărata hrană pe care o putem dărui copilului este hrana spirituală și 

crede în importanța transmiterii acestei aptitudini cât mai devreme posibil prin orice fel de mijloace pe care 

un copil le înțelege.  

Pentru copilul mic, de la 0 la 1 an, legătura spirituală se realizează printr-o atingere delicată, 

îmbrățișare, asigurarea siguranței în fața oricărui neajuns, joacă și acordarea atenției. Pentru copilul care 

începe să facă primii pași, datoria părintelui e să îi comunice că lumea e un loc sigur și să-l încurajeze să 

depășească orice limită, să prețuiască libertatea în ciuda vreunei răniri ocazionale survenite atunci când un 

copil se lovește de lucrurile care îi stau în cale.  

Perioada de la 2 la 5 ani se referă la întărirea sentimentului de stimă de sine al copilului în care părinții 

trebuie să canalizeze nevoia de putere a copilului spre atribuirea de sarcini și provocări, din care să învețe 

ce înseamnă echilibrul.  

Pentru perioada de la 5 la 8 ani, cuvintele-cheie sunt dăruire, împărtășire, lipsă de prejudecăți, 

toleranță, adevăr. Aceste concepte abstracte pot fi asimilate deoarece un copil, chiar dacă nu le poate 

înțelege, le simte pentru că le aduc o stare de bine.  

Copiii de la 8 la 12 ani trebuie să fie susținuți în dezvoltarea personalității, a spiritului de 

independență, a analizei personale sau cum să procedeze pentru ca rezultatul să fie o stare de bine. Copiii 

sesizează diferența dintre ceea ce spun și felul în care se comportă părinții.   

De la 12 la 15 ani, părinții încep să realizeze că apar nevoi pe care ei nu mai pot să le împlinească și 

încep să realizeze că trebuie să le dea libertate copiilor și să aibă încredere că aceștia sunt capabili să facă 

față unei lumi dominate de responsabilițăți și presiuni. Adolescența este o etapă a conștientizării sinelui, 

însă mai poate fi și o etapă a conștiinței de sine.  

Așadar, în această nouă viziune autorul  a descris un alt gen de datorie și menire, în care părintele nu 

reprezintă o autoritate, ci suflet alături de sufletul copilului. 

Acum 2500 de ani, înțeleptul chinez Confucius considera că orice schimbare pe care dorim s-o 

întreprindem în viața noastră trebuie să înceapă din interior și poate fi atinsă prin asimilarea virtuții în plan 

sufletesc, devine un mod de existență urmat de puterea individului de a-și transforma familia, comunitatea, 

națiunea.  

Virtutea înseamnă a iniția acțiunea cuvenită pentru a obține rezultatul cuvenit. Pornind de la această 

înțelegere, Shirley Yuen explorează omenia, înțelepciunea și curajul ca fiind cele trei virtuți esențiale în 

crearea unor legături profunde și de durată cu copiii. Aceste virtuți constituie cheia evoluției spre statutul 

de părinți mai buni și mai eficienți. Practicarea virtuții în creșterea și educarea copiilor duce la două 
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beneficii: în primul rând, determină schimbări în propria persoană – oameni mai buni, părinți mai buni -, 

în al doilea rând, determină cultivarea spontană a virtuții în copii, deoarece toți experții în parenting sunt 

de acord că modelul cel mai important pentru copil sunt părinții.  

Confucius considera că omenia, înțelepciunea și curajul sunt cele trei virtuți universale. Virtutea este 

pentru autoeducare, pe când parentingul este pentru creșterea copiilor noștri, însă amândouă acționează 

pentru îmbunătățirea relațiilor interumane. Mai mult, manifestările de comportament ale copiilor sunt direct 

asociate cu propriile noastre acțiuni.  

Omenia ne învață cum să ne iubim cu adevărat copiii, cum să-i îndrumăm apelând la disciplină și 

respect și cum să fim generoși cu timpul și grija noastră iubitoare. Cele cinci calități ale părintelui omenos 

sunt: respectul, iertarea, sinceritatea, hărnicia și generozitatea. Când sunt tulburați sau furioși, adesea 

părinții spun și fac lucruri pe care ulterior le regretă. Durerea cauzată de cuvintele jignitoare venite din 

partea părinților poate să dureze toată viața.  

Mulți experți în parenting sugerează ca, atunci când se încing spiritele, atât părinții, cât și copiii să ia 

o pauză de cinci minute. Copilul e văzut astfel ca o persoană tânără și imatură, care merită să fie îndrumată 

cu respect. Omenia ne cere să-i iubim pe alții chiar dacă ne-au dezamăgit sau suntem furioși pe ei. Cea mai 

dificilă parte a creșterii și educării copiilor este de a separa acțiunile copilului de persoana acestuia ca atare.  

Copilul trebuie să știe că-l vom iubi, chiar dacă a făcut ceva rău, pentru că un copil care crede că 

părinții nu-l iubesc nu poate învăța niciodată cum să se iubească pe sine, iar dragostea față de sine este 

temelia unui om fericit și echilibrat. Compasiunea înseamnă a percepe emoțiile altei persoane și este 

răspunsul ce trebuie cultivat pentru a împiedica manifestările de violență la adresa altei ființe. Înțelepciunea 

este virtutea care ne permite să facem alegeri bune și să luăm decizii judicioase, cum să înțelegem 

problemele copiilor, cum să ne recunoaștem greșelile și să învățăm din ele.  

Spre deosebire de inteligență, înțelepciunea nu este înnăscută, ci trebuie cultivată. Ea este modelată 

nu numai de  educație, ci și de gândire și experiență și este cultivată în interiorul nostru, bazându-ne pe 

cunoaștere, contemplare. Înțelepciunea se referă la deosebirea binelui de rău și ne îngăduie să ne prevedem 

consecințele acțiunilor.  

Dacă nu știm care sunt gândurile copiilor noștri, va fi greu să le prezicem acțiunile și comportamentul 

sau să-i ajutăm pe ei să ia decizii personale. Părinții trebuie să decidă asupra tipului de hotărâri pe care 

copiii lor sunt capabili să le ia la diverse vârste, cum să fie responsabili pentru consecințele hotărârilor lor, 

fără a-i învinovăți ulterior pe alții și fără a-și regreta alegerea.  

Curajul este puterea interioară de a face ce este bine, în ciuda obstacolelor și dificultăților. Părinții au 

nevoie de curaj pentru a primi puterea de a-și depăși teama dinlăuntrul lor: frica de schimbare, frica de 

pierdere a controlului și frica de a le da drumul copiilor în viață. Ne ajută să perseverăm când lucrurile merg 

prost și să cutezăm să întreprindem schimbări pozitive chiar dacă este mai simplu să procedăm în alt mod.  

Perseverența este un act de curaj pentru un părinte pentru că înseamnă a răspunde la o obligație mai 

mare decât dorințele personale, obligația de a îngriji și de a proteja. Obligația de a face tot ce putem mai 

bine e considerată temelia moralității. 

Rolul de părinte se învață. Familia nu este un dat, ci este o construcție aflată într-o permanentă 

reconstrucție, asigurându-și astfel salturi adaptative prin trecerea de la un echilibru la altul. 
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Cei şapte ani de acasă! 
 

 

Prof. înv. primar Păsulă Svetlana Karolina                                                                           

Şcoala Gimnazială Denta, Timiş 

 

 

 “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 

 

Se spune că cele mai importante etape de dezvoltare a unui copil se întâmplă până la vârsta de 7 ani. 

De fapt, 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”. 

Primii șapte ani de viață ar putea să nu însemne totul, dar anii au cea mai mare importanţă în 

dezvoltarea abilităților sociale ale copilului. 

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, înseamnă că am pus o 

piatră la temelia caracterului său. 

Bunătatea: una din primele lecţii pe care o dăm copiilor noştri este să nu râdă de alţii. Este o lecţie 

importantă, iar ei ne urmează exemplul, tot ce au văzut în familie vor face mai departe.  

Să nu invidieze: ca părinţi, trebuie să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. 

Cel mic e bine să înveţe că îi 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. Este nevoie de 

multă consecvenţă să îi predai copilului bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare 

frumoasă în public. Deci, comportamentul părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte. 

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei îi învăţăm pe copiii să facă orice ca să le fie bine, 

iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îi învăţăm pe cei mici să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze în 

echipă, să se bucure de binele celui de lângă ei, adică, să fie altruişti şi empatici, le-am dat un dar nepreţuit 

pentru toată viaţa!  

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii.  

O gândire optimistă:  Când în casă  pluteşte optimismul, copilul va învăţa să gândească pozitiv prin 

imitaţie. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel 

va deveni şi el,copilul  nostru în timp. 
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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. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

GRĂDINIȚA CU P. P. ,,BOBOCEL” NR. 4,                                                                    

STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMAZIALE NR. 3, ,,POMPILIU DAN”, ZĂRNEȘTI 

EDUCATOARE: PĂTRĂȘCAN GEORGETA MONICA 
 

 

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 se organizeze jocuri cu jucării cu subiect. 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. 

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. 

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. 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 învețe 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. 

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 importantă  

„parcurgerea ” tuturor  tipurilor  de activități de joc: joacă cu obiecte, regie, joc de rol, teatral (dramatizare), 

didactic, etc. 

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. 

 

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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Familia – prima fereastră deschisă spre viață 

 

 

Prof. Pătrăucean Maria - Paraschiva                                                                                         

Școala Gimnazială ”Dimitrie Onciul” Straja, jud. Suceava 

 

 

Familia este unul dintre cele mai importante sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi 

la starea ei de sănătate. Din familie, copilul preia „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 dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. Familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 

îmbrăcămintea, condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare. 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. 

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 trebuie 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 (extinse) le oferă.  

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. 

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.  

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. 

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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EDUCAŢIA ŞI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar Pătru Mihaela 

Școala Gimnazială Putineiu, Putineiu, Teleorman 

 
 

 

"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. 

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. Este necesar să fixăm limite, 

întrucât copilul  trebuie să învețe ce înseamnă așteptarea,  amânarea dorințelor. La acestă vârstă îi putem  

învăța formulele de politețe. Îi arătăm cum și când se spune bună ziua, te rog, mulțumesc, la revedere, iar 

copilul învață prin imitație.  De la 3 – 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, își dezvoltă 

simțul binelui și răului, este conștient când face un lucru bun sau rău, observă reacțiile părinților în fața 

comportamentului său ( ,, mă ignoră sau îmi acordă atenție’’), apreciază recompensele dar și conștientizează  

și semnificația  pedepsei.  

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 durată, care prinde 

contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii  pentru a îndruma  copilul în direcția corectă sunt întâmplările 

curente din spațiul familial. Masa alături de familie, mersul la cumpărături, vizitele la bunica sunt tot atâtea 

momente în care copilul este obișnuit cu  bunele maniere. 

Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinți.  Sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus multumesc, la magazin 

dacă în familie  nu aude niciodată acest cuvânt.  Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 

materială (dulciuri, jucării, bani) ci exprimarea multumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face 

o faptă bună.   

Exprimarea sentimentelor este eficientă și în administrarea  pedepsei. Dezamăgirea, nemulțumirea 

părintelui, ignorarea dau reultate mai bune decât o ceartă sau palmă. Un copil ,,bine crescut’’ învață de la 

părinți că a râde de slăbiciunea , defectul fizic sau orice tip de dizabilitate  a  cuiva ne descalifică în primul 

rând pe noi. Va face diferența în timp între râsul sănătos și spiritul de glumă și râsul care jignește, care 

deschide răni. Și îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînțeles  că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul la ani de experiență cu încercări, eșecuri 

și reușite. Și bineînțeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 

copilului nostru, precum și zile  în care ni se pare că totul e în zadar și că toate lecțiile pe care te-ai străduit 

să le predai copilului tău au  trecut pe lângă el  fără să lase  urme semnificative.  

Probabil că soluția  este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creșterea unui copil, perseverența 

și exempul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susținute nu vor întârzia să apară să dea roadele mult 

așteptate. 

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 
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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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MAMA 

 

PAUN GEORGIANA,                                                                                                               

SIBIU 

 

 

Mama! Ce cuvant inaltator! Primul nostru cuvant! Ce sentiment de dragoste ne invaluie sufletul si un 

chip sfant ne apare in fata ochilor atunci cand il rostim! O privire calda si ocrotitoare ne urmareste fiecare 

pas al vietii, facand-o astfel sigura pentru noi sa sorbim fara grija din pantecul ei fermecat, cu sufletul 

impacat si cu siguranta ca orice gresala va fi imediat indreptata. 

Atunci cand ne simtim nesiguri, cand ne este frica si nu avem langa noi ajutor de nadejdie, cand ne 

este foame, cand ne este frig, cand simtim nevoia ca cineva sa ne ingrijeasca ranile sufletesti si trupesti, 

cand avem nevoie de ocrotire si de iubire, cand suntem singuri… si ne este teama, vrem ca langa noi sa se 

afle mama sa ne ocroteasca si sa ne ofere ceea ce nu mai ea poate in modul cel mai sincer si cel mai curat: 

dragostea.  

Orice frunza se afla afla ocrotita in copacul ei, orice raza doreste sa stie ca soarele o are in grija, cum 

orice copil isi doreste mama alaturi. 

Mama este fiinta careia ii suntem datori cu un respect profound, careia ii multumim pentru faptul ca 

ne-a adus pe lume si ca alaturi de Dumnezeu a contribuit la existenta noastra, daruindu-ne cel mai frumos 

cadou pe care il putem primi cu inima deschisa: viata. Tot ceea ce avem si tot ceea ce vom avea , viitorul, 

prezentul si trecutul il datoram mamei, celui mai bun prieten pe care il avem alaturi in clipe grele. 

Primul zambet, primul pas, primul cuvant, o carte de povesti frumoase, copilaria cu toate tainele ei 

sunt strans legate de aceeasi persoana care descrisa cu ajutorul cuvintelor pare ireala. Ochii ca niste lumanari 

sclipitoare, gura ca un trandafir imbobocit, zambetul ca un curcubeu dupa o ploaie calda de vara alcatuiesc 

figura draguta a mamei. 

Orice copil, orice fiu vede in mama lui o fiinta mareata, fara de pacat, puternica precum o stanca in 

marea involburata si totusi, in acelasi timp, o fire blanda, o zana ce a coborat din taramul basmelor pentru 

a fi alaturi de noi. 

Ce copil orfan nu isi doreste ca in luna martie, luna femeilor, fetelor, dar in special al mamelor, sa 

aiba pe cine sa iubeasca, sa aiba cui sa-i spuna, ,,la multi ani!”, sa-I dea un martisor facut de manutele lui.  

Asa ca noi, in bucuria noastra, in luna martie trebuie sa ne amintim si de acei copii care nu pot spune 

mama nimanui si nu pot simti iubirea ce o poate aferi aceasta fiinta. 
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CEI ȘAPTE ANI DE - ACASĂ                                                                                                   

DIN PERSPECTIVA UNUI PROFESOR DE RELIGIE 

 

 

Prof. Religie, PĂUN Jenica                                                                                                      

Școala Gimnazială „Gheorghe Poalelungi” com. Măstăcani, jud. Galați 

 

 

Copiii și tinerii sunt darul lui Dumnezeu, dar ei trebuie și educați. Înțeleptul Solomon ne face 

îndemnul: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate 

de la ea” (Pilde 22,6).  

Mântuitorul Iisus Hristos, Marele Învățător, scoate în evidență importanța misiunii dascălului: „Cel 

ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția Cerurilor” (Matei 5, 19). Iar Sfântul Pavel îi 

sfătuiește pe părinți: „Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și 

certarea Domnului” (Efeseni 6,4). 

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.  

Copilul este, în primul rând, oglinda familiei din care vine. De unde și proverbul: „Spune-mi cu cine 

te ții, ca să îți spun cine ești!” Prima școală a copilului este familia în care el se formează și își pune bazele 

unei educații solide și sănătoase. Apoi, școala, consolidează ceea ce copilul are ca temelie și construiește 

frumos alături de familie un om „adevărat” al societății. 

Părinții, dar și școala trebuie să urmeze sfatul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că: „părinții să 

se îngrijească de cum vor dobândi copii lor evlavie și bogăție sufletească, nu avuții”.  

Copiii să îi canalizăm pe calea virtuților și a faptelor bune, a milei creștine și ajutorului oferit celor 

care au nevoie și atunci vor deveni, atât plăcuți lui Dumnezeu, cât și demni de societatea în care trăiesc. 

Dacă lucrul acesta nu se face, sau se face prost, tineretul crește fără îngrijirea cuvenită, ca și copacii sălbatici 

pe care nimeni nu-i plantează, nu-i udă, nu-i altoiește și nu-i face să crească drept. 

Biserica, școala și familia pot forma o mare FAMILIE, care să contribuie la educarea noului vlăstar. 

Să nu uităm, că primele școli au fost întemeiate pe lângă biserică, iar primele abecedare au fost Ceaslovurile. 

Așadar, educația copiilor, tinerilor, este un pion principal al societății. Dacă nu oferim educația 

corespunzătoare tinerilor și nu le arătăm calea dreaptă, aceștia vor pierde calea și vor rătăci pe căi greșite. 

Noi avem suficiente modele după care să ne călăuzim: Mântuitorul și Sfinții (și aceștia, nu sunt puțini 

deloc). Să nu uităm că Sfinții au fost oameni ca și noi, dar au avut o viață plăcută lui Dumnezeu.  

Tinerii pot fi pentru biserică, oile pentru păstor sau florile grădinii, dacă sunt îndrumați cum trebuie 

și unde trebuie. 
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Rolul familiei în formarea personalităţii copilului 

 

 

 

Prof. înv. primar Păun Marinela Roxana 

 
 

 

Expresia “nu ai cei 7 ani de acasă” nu îi este străină nimănui, însă care este adevărata semnificaţie a 

acesteia?   

 

Familia este principala celulă a societăţii, ea pune bazele personalităţii viitorului adult. Din punctul 

meu de vedere, printre cele mai importante aspecte pe care familia trebuie să le aibă în vedere sunt: 

- Petrecerea timpului împreună cu copilul ( antrenarea în activităţi gospodăreşti, desfăşurarea unor 

jocuri); 

- Responsabilizarea celui mic prin trasarea unor reguli simple şi a unor recompense sau consecinţe; 

- Modelul părintesc trebuie să fie pozitiv, evitând reacţiile negative în faţa acestuia; 

- Purtarea unor discuţii libere, acordarea timpului necesar pentru a asculta copilul, pentru a-i satisface 

curiozităţile. 

 

Odată cu intrarea în grădiniţă, acesta învaţă să răspundă provocărilor zilnice. Un rol important îl are 

şi educatoarea, dar discuţiile cu părintele sunt vitale. Atunci când se confruntă cu personalităţi diferite, când 

nu reuşeşte să rezolve anumite sarcini şi chiar şi atunci când are succes, copilul trebuie să ştie ce atitudine 

să adopte pentru a nu suferi sau pentru a nu-i face pe ceilalţi să se simtă inferiori.  

 

Un adult de succes a fost acel copil care a învăţat să respecte opiniile şi sentimentele celorlalţi. Cum 

să facă părintele acest lucru? Prin propriul exemplu: îi putem povesti copilului sentimentele noastre în 

diverse situaţii în care am fost puşi pe parcursul zilei, acesta va învăţa să reacţioneze empatic la succesul 

sau eşecul nostru şi va reuşi să facă acelaşi lucru şi cu alte persoane.  

 

Un copil timid sau un copil îndrăzneţ? Indiferent de felul de a fi al copilului, părinţii au datoria de a-

l învăţa să îşi exprime opinia sau chiar să contrazică o altă persoană prezentând argumente reale, folosind 

un ton politicos, un limbaj adecvat, să fie atât ascultător, dar şi vorbitor. 

  

Atât în primii 7 ani, cât şi pe tot parcursul vieţii, familia deţine cel mai important rol în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii viitorului adult, iar parcursul său va fi mai lin sau mai dificil.  
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EDUCATIA INCEPE IN FAMILIE 

 

Prof. inv. prescolar: Paun Steluta                                                                                                                                                

Gradinita Calmatuiu, Jud. Teleorman 

 

 

Educatie inseamna formare,crestere,dezvoltare,evolutie,pregatire pentru viata…sensurile deriva din 

planurile multiple in care se manifesta educatia. 

Parinti devenim atunci cand aducem pe lume copii,cand hotaram sa ne ingrijim de cresterea si 

educarea copilului(nascut sau adoptat). Atunci ne nastem si noi! Noi parinti,ei copiii nostri. 

Intre factorii educatiei,familia are rol prioritar.Acest motiv l-a determinat pe Loisel sa afirme ca,,pe 

genunchii mamei se formeaza ceea ce este mai de pret pe lume- omul de character”. 

In procesul educativ ,parintii trebuie sa tina seama de particularitatile de varsta si individuale ale 

copilului,de faptul ca fiecare etapa de varsta se caracterizeaza prin trasaturi definitorii,care o diferentiaza 

pe cea precedenta de urmatoarea. 

După naştere in 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 modelat.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. 

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 anatomo-

fiziologice, 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. 

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”. 

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 ai 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 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 grădiniţei- adaptarea la regimul activităţii şcolare dar şi activităţilor 

extraşcolare. 
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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 mi-

au oferit ajutor, bucurandu-ne impreuna de evolutia fiecarui copil. 

Cu foarte multa bucurie şi satisfacţie şi-au scos din lada de zestre costumele populare pentru a 

participa la concursurile judeţene pentru preşcolari sau la realizarea proiectelor tematice. 

Cata daruire si dragoste pune o mama in fiecare gest,cand il priveste,il ingrijeste,il sprijina cand ii 

este greu,il ajuta sa aiba incredere in sine! Unde se face educatia cu dragoste,cu intelegere,cu 

incredere,acolo creste un om responsabil,capabil sa-si asume sarcini,sa le indeplineasca,sa se bucure alaturi 

de colegi de reusite dar sa si lupte pentru depasirea obstacolelor.  

Și astăzi, mi-am dat seama că unul dintre cele mai valoroase lucruri este relația cu copiii noștri și în 

special Iubirea pe care le-o purtăm. Iubirea ta de părinte, de mamă, este baza pe care copilul tău/copiii tăi 

își construiesc viitorul. 

Și nu exagerez cu nimic când spun asta: atunci când un copil se simte iubit cu adevărat de părinții lui 

(sau cel puțin de unul dintre ei), el are încredere în sine, se iubește, se respectă și se prețuiește pe sine și pe 

ceilalți oameni, are încredere în oameni și în Lume și face alegere sănătoase pentru el. 

Educatoarea continua,adauga, dirijeaza activitatile copiilor si ale parintilor pentru a forma 

comportamentele positive,pentru a dezvolta capacitate necesare invatarii pe tot parcursul vietii.  

Exemplele de dragoste de comportare delicată şi de respect ii fac pe copii să nutrească la rândul lor 

dragoste şi respect la rândul lor, faţă de fraţi şi mai târziu faţă de fraţi şi 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 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. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 
 

PAUNE ANA MARIA                                                                                                        

GRADINITA NR. 210, BUCURESTI 

 

                                                                                  

          

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. 

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. 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.  
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Educația în familie – cei 7 ani de acasă 

 

Prof. înv. Primar Păunescu Cristina-Violeta                                                                        

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Văii, Bacău 

 
  

Când auzim cuvântul educație, majoritatea au tendința de a se gândi la școală și la cadrele didactice 

ca factori principali de influență, însă nu este adevărat. Fundamentul educației unui copil este ridicat prima 

dată de familie, încă din prima zi de viață a copilului. De la mers de-a bușilea și până la primii pași în 

școală, copilul se află într-un constant proces de învățare și de dezvoltare. De aceea, cei șapte ani de acasă 

sunt cei mai importanți, deoarece reprezintă baza educației sale, care mai apoi va fi doar consolidată la 

școală și în societate. 

Educația este un proces complex și de lungă durată. Până să meargă pe holurile școlii, copilul trăiește 

într-un mediu familial și pur afectiv. Când ajunge în etapa școlară, însă, acesta se izbește de un mediu neutru 

și devine conștient că trebuie să își asume toate responsabilitățile și greșelile și să învețe să gestioneze 

eficient anumite situații. În acest sens, familia are un rol foarte important în a-l pregăti pe copil din timp 

pentru acest moment din viața sa. 

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. Educația nu se referă numai la citit, scris și 

comportament adecvat.  

Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: cognitivă, socială, psihologică etc. În primii ani 

de viață, copilul își formează comportamentul și personalitatea, care vor rămâne de cele mai multe ori ca 

niște amprente pe tot parcursul vieții. De asemenea, el învață și bunele maniere și regulile de conduită care 

fac distincția între copiii cu cei șapte ani de acasă și cei care nu îi au.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor sunt cruciale în dezvoltarea 

armonioasă a copilului. Micuțul vede în părinții săi niște exemple demne de urmat, așa că are tendința de a 

copia ce fac și adulții din jurul lui. De exemplu, dacă părinții săi citesc, copilul va începe să citească și el. 

În acest mod, copilul va deprinde o pasiune pentru lectură și pentru învățarea lucrurilor noi, dar și un 

vocabular bogat și divers.  

Cititul de la vârste cât mai fragede ajută la dezvoltarea creierului, a competențelor lingvistice, 

stimulează creativitatea și consolidează relația părinte-copil. Astfel, copilul se va descurca mult mai bine 

la școală, va avea multe întrebări și curiozități despre lumea din jurul lui, va fi capabil să facă conexiuni 

mult mai rapid și va continua pe această cale, datorită părinților care îl încurajează să citească cât mai mult. 

Un copil care are cei șapte ani de acasă va deveni un adult politicos, responsabil, educat, care știe 

când și cum să vorbească și care are o conduită bună în orice situație, fie ea în societate sau în viața 

personală. Tot de acasă, copilul învață și ce înseamnă empatia, toleranța, altruismul și prietenia. 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.  

Având în vedere că comportamentul elevilor acasă, la școală sau în timpul liber se clădește pe cei 

șapte ani de acasă, succesul micului școlar se bazează pe achiziții de temelie acumulate în cei șapte ani de 

acasă, consider că expresia  A avea cei șapte ani de acasă are semnificații foarte importante și în spatele 

cuvintelor se află munca asiduă a părinților și a familiei. Deci, temelia viitorului adult este tocmai educația 

primită în familie, în perioada copilăriei, pe care își va clădi viitoarele achiziții pentru a deveni OM. 
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Personalitatea, așa cum se manifestă ea la vârsta adultă, cu structura și funcționalitatea ei complexă, 

este rezultatul unui îndelung proces de dezvoltare care începe încă din copilăria timpurie. Astfel, omul nu 

se naște cu personalitate, ci aceasta se formează treptat, parcurgând mai multe etape și atingând niveluri 

diferite de organizare și structurare. 

Acest proces este determinat și condiționat de mai mulți factori care intervin și interacționează variat, 

construind un drum de viață propriu fiecăruia. Trei dintre acești factori au fost considerați fundamentali, 

pentru că lipsa oricărui dintre ei sau slaba lor manifestare face imposibilă dezvoltarea personalității, fie o 

limitează foarte mult. Acești factori sunt: ereditatea, mediul și educația. Cu privire la relația dintre factori, 

putem spune că ereditatea este o premisă a dezvoltării psihice, mediul o sursă și o condiție, iar educația un 

factor determinant, forța motrică a dezvoltării.  

Ereditatea este primul factor fundamental al dezvoltării personalității și cel dintâi care se manifestă. 

Ereditatea este proprietatea ființelor vii de a transmite urmașilor caractere dobândite de-a lungul 

filogenezei. Numeroase cercetări au demonstrat că ereditatea este un factor necesar pentru dezvoltarea 

personalității. Ea asigură premisele organice ale vieții psihice în general și implicit ale personalității. De 

asemenea, importanța ei este mai mare, pentru formarea mai multor componente ale personalității, cum ar 

fi: temperamentul, inteligența, aptitudinile speciale. 

Dar, ereditatea nu este suficientă pentru formarea personalității. Ea asigură premisele și abia 

intervenția celorlalți factori va conduce la definirea și formarea anumitor componente ale personalității. 

Dacă mediul și educația nu acționează la timp, potențialul ereditar se pierde.  

Mediul este cel de-al doilea factor fundamental al dezvoltării personalității. Mediul este totalitatea 

influențelor naturale și sociale, fizice și spirituale, directe și indirecte, spontane și organizate, intenționat și 

neintenționate care constituie ambientul în care se naste, trăiește și se dezvoltă omul.  

Pentru om este important și mediul natural, dar influența cea mai mare este exercitată de 

componentele socio-culturale. Fiecare om interacționează de-a lungul vieții sale cu mai multe medii: 

familial, al instituțiilor educative de diverse grade; al grupurilor de prieteni; al grupului de muncă; al 

comunității urbane sau rurale; a celei regionale și continentale care au și un anumit specific socio-cultural. 

Mediul exercită influențe variate și caracteristice  pentru fiecare vârstă. Acestea definesc o nișă se 

dezvoltare, care se referă la: obiecte și locuri accesibile copilului în cadrul acelui mediu; răspunsurile și 

reacțiile persoanelor din jurul copilului; cerințele adultului privind comportamentel și performanțele pe care 

trebuie să le atingă copilul; activitățile propuse, impuse sau desfășurate din inițiativa copilului. 

După aceste dimensiuni se pot analiza condițiile de dezvoltare oferite de diferite tipuri de familii și 

diferite culturi. 

Dacă influențele mediului se exercită la timp în concordanță cu delurarea programului ereditar, atunci 

dezvoltarea se realizează la niveluri înalte. Influențe puternice exercită mediul asupra formarii caracterului. 

S-a demonstrat că familia reprezintă un puternic factor de dezvoltare în copilărie.  

Modele de conduită a părinților, cerințele și exigențele lor, stilul lor de viață, climatul socio-afectiv 

din familie, dragostea necondiționată față de copil, constituie influențe hotărâtoare pentru punerea bazelor 

personalității în preșcolaritate și dezvoltarea amplă a acesteia în următorii ani. Expresia “cei șapte ani de 

acasă” sintetizează toate aceste influențe și exprimarea lor mai ales în caracterul copiilor.  

Influențele mediului familial sunt completate de cele ale grădiniței și școlii. Școala, cu sistemul său 

de activități,cu interacțiunile de durată dintre elevi și profesori și dintre elevii însăși cu regimul zilnic și 

climatul socio - afectiv caracteristic, va marca dezvoltarea caracterială a elevilor și va exercita influențe 

hotărâtoare asupra dezvoltării capacităților, aptitudinilor, talentelor, creativității.  
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În concluzie, mediul familial și școlar contribuie foarte mult la dezvoltarea sistemului motivațional 

și a aspirațiilor, la formarea idealului de viață. În lipsa acestor influențe, dezvoltarea unei persoane rămâne 

limitată și aceasta ar putea avea în viitor dificultăți de integrare socială.  
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Familia exercită o influenţă deosebit de importantă 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. 

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele 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, prin 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. 

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.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: 

fizic, intelectual, moral. 

- Fizic: 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. 

- Intelectual: în cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi 

corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. 

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. 

- Moral 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.  

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. Relațiile de colaborare sunt mult 

mai îmbunătațite atunci când educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia. 

In concluzie, 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. 
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Educația joacă un rol important în viața noastră pentru a ne forma să devenim membri buni în 

societate. În zilele noastre, atât părinții, cât și școlile participă activ la procesul de educare a copiilor lor. În 

timp ce unii oameni consideră că părinții sunt în primul rând responsabili de învățarea copiilor lor să devină 

membri responsabili în societate, alții consideră că este responsabilitatea școlilor. Cu toate acestea, în opinia 

mea, atât părinții, cât și școlile au un rol de jucat în îndrumarea copiilor pe calea cea bună pentru o societate 

pașnică. 

Acasă este prima școală, iar părinții sunt primii profesori ai noștri. Pentru că în timpul copilăriei ne 

învață cum să vorbim și să ne comportăm cu cineva din societate. Ulterior, copiii își vor arăta experiența 

celorlalți ceea ce învață de la părinți. De aceea părinții trebuie să fie atenți în timp ce își învață copiii, 

deoarece aceștia sunt  responsabili de copiii lor. 

Socializarea începe de la o vârstă extrem de fragedă. Prin urmare, familia este primul pas în procesul 

de socializare. Când se naște un copil, el sau ea învață despre lume acasă. „Modul în care este lumea” și 

„modul în care ar trebui să fie lumea” este modelat de familie, iar copilul crede că aceste lucruri sunt 

adevărate. Lumea așa cum o cunoaște el, devine un bun simț sau a doua natură, când, de fapt, nu este. Doar 

o scurtă călătorie în altă țară va arăta acest lucru! Întreaga lume este construită social. Cu toate acestea, 

copilul nu știe acest lucru. Familia întărește, de asemenea, aceste tipare printr-un contact constant. Toate 

aceste lucruri au un impact incredibil asupra copilului 

Într-adevăr, rolul familiei pentru dezvoltarea timpurie a unui copil este destul de valoros. Acest lucru 

poate lua atât forme emoționale, cât și academice. Din punct de vedere emoțional, învățarea pe care o 

primește un copil de la vârste fragede poate juca un rol foarte puternic în modul în care copilul își însușește 

și înțelege situațiile. De exemplu, dacă un copil este introdus în mod constant și expus la modalități pozitive 

și sănătoase de a aborda conflictele și situațiile provocatoare, există o șansă mai mare ca aceștia să modeleze 

singuri aceste situații.  

Dimpotrivă, dacă un copil este expus unor condiții dure și maniere neproductive sau abuzive în care 

să rezolve problemele, există șanse mari ca acesta să reacționeze la astfel de situații. Din punct de vedere 

academic, există cercetări semnificative care sugerează că, dacă copiii primesc instrucțiuni și expunere la 

concepte încă de la o vârstă fragedă, familiaritatea va crește și vor exista șanse mai mari să înțeleagă aceste 

concepte atunci când le sunt expuse  la școală. Dimpotrivă, de exemplu, dacă un copil nu a fost expus 

lecturii sau altor aspecte ale instrucțiunii în afara orelor de curs, există o șansă mai mare ca înțelegerea 

acestor concepte să fie dificilă sau să nu existe niciun rezultat pozitiv dacă copilul ar fi fost expus acestui 

concept dintr-un punct anterior.    

O familie este prima școală în care un copil primește valorile de bază ale vieții. Învață bunele maniere 

în familie. Morala și valorile învățate în familie devin forța noastră călăuzitoare. 

Rolul familiei este acela de a dezvolta mintea copilului. Familia pune bazele gândirii noastre. Toate 

valorile cu care pleacă copilul la drum sunt transmise în copilăria timpurie. 

Familia este prima școală nu numai în ceea ce privește socializarea și cetățenia, ci și în ceea ce privește 

educația generală. Un mediu familial pozitiv va oferi copiilor exemple pe care le pot urma pentru a  relaționa 

mai bine cu ceilalți atunci când părăsesc acest mediu. Un copil învață apoi să facă compromisuri și să vadă 

că și alții au nevoi. El află că o societate cooperativă este una mai fericită și mai productivă pentru toți. 

Modelul pozitiv timpuriu pe care îl experimentează este cel care îi dă speranță pentru propriul său viitor în 

societate și stima de sine de a-l urmări și de a-l face să funcționeze pentru el și pentru cei pe care încă nu i-

a întâlnit.        
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Când familiile sunt implicate și în educația copiilor lor, copiii obțin note mai mari și primesc scoruri 

mai mari la teste, frecventează școala  regulat, demonstrează atitudini și comportamente  pozitive  decât 

elevii cu familii mai puțin implicate. 
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Motto: “Faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveți un pian nu vă face pianist!” 

– Mihail Levine 

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 cunostințe, primele deprinderi dar și 

primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 

Intrebarea 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 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 (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 întelegere 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 cetațean, 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 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 imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate și 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masură. Ce s-ar 

intampla 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. 
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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 ii 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 ți sancțiune. Învățătatorul trebuie să intervină, dupa ce cunoațte situația reală, prin vizite la 

domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discrețe, tact și calm în  ce mod 

și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. Învățătorul trebuie să fie postura sfătuitorului  și nu 

a judecătorului. 

*,,Familia libertină” creează o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau impedica 

maturizarea socială a copiilor datorită preocuparii 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 

învățătura, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în garda a părintilor în legatură 

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, larghetea 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!” 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Pele Delia 

Liceul Ortodox structură G. P. P. Nr. 23 Oradea 
 

 

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 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. 

Familia exercită o influență deosebit de adânca asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiințele, 

deprinderile, obișnuințele de comportament,copilul le datorează educației primite în familie. 

Rezultatele mai multor studii arată că copiii 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 asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 

intelectual, cât și fizic, moral și estetic. 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor, le 

crează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor. Un regim rațional de viață nu poate 

avea decât urmari pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obișnuiește să 

utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. 

 În cadrul familiei copilul își însușeste limbajul. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea 

exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Ca prim factor de educație, 

familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale.  

Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 

observație, memoria și gândirea. Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru 

a le putea înțelege. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinții îi ajută să-și 

însușească un număr mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și exact. 

Educația morală în familie formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 

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 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. 
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Familia contribuie și la educația estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul 

copilului cu frumusețile naturii, cu viața socială (tradiții, obiceiuri străvechi etc.). 

Familia exercită o influență deosebit de profundă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiințele, 

deprinderile, obișnuințele de comportament,copilul le datorează educației primite în familie. 

 

Bibliografie: 
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Educatia începe în familie 

 

 

Penu Daniela 

         

 

Majoritatea părinților cred ca educația copiilor este datoria exclusivă a instituției de invățământ. 

Nimic mai fals, deoarece educația începe încă din prima zi de viață a copilului și reprezinta un proces 

continuu care se desfășoară treptat și în strânsă legătură cu etapele de dezvoltare ale acestuia. In concluzie, 

educația începe acasă, părinții având cel mai semnificativ rol în perpetuarea ei iar aceasta este continuata 

de către educator/profesor în domeniul educațional. 

Auzim, din ce în ce mai des, vehiculându-se celebra expresie ,,cei șapte ani de acasă’’, care se referă 

exact la maniera în care părinții își pun amprenta asupra copilului în acești primi ani de viață și care este 

relevanta pentru formarea lui ca adult.  

Educația nu se formeaza doar de catre scoala sau de profesor și nu este doar de natură intelectual-

cognitivă ci și de natură socială și psihologică. 

Specialiștii in domeniu considera că părinții care se implica în educația copiilor vor fi recompensati 

de acestia cu rezultate imbucuratoare și o atitudine pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea educationala. 

Pentru a incepe 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.  

Totusi, mulți părinți, din motive deloc obiective, permit anumite stări nepotrivite, purtări 

necorespunzatoare ale copiilor, considerându-le ,,de neluat in seama’’,punandu-le pe seama “rasfatului” 

normale, inofensive sau nevinovate. Aceste scuze ale părinților care acoperă dezvoltarea necorespunzatoare 

a copiilor, au ca si urmare afectarea procesului educațional.  

Din ce in ce mai des, părinții sunt de părere că ceea ce ei trec cu vederea, corectează educatorul și 

astfel, incet, procesul de educație al copilului se îngreunează și devine din ce în ce mai dificil de modelat. 

Iata de ce, este important ca părinții să usureze si sa sustina procesul de educație al copilului, oferindu-i un 

climat familial pozitiv, în care predomină dragostea, regulile si intelegerea.  

Părinții, și nu doar ei, ci și ceilalți membri ai familiei trebuie să știe să fie și autoritari și să-și impună 

respectul față de cei mici. In acelasi timp, este important ca mediul familial să fie echilibrat, relația dintre 

părinți să fie una pozitiva, bazată pe prietenie, 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. 

Copiii sunt diferiți, ei pot fi retarsi, stingheri sau deopotrivă energici, curioși. Acestia sunt introverți 

ori extroverți, indrazneti sau delicați, vorbăreți sau tăcuți. Un lucru este sigur: că fiecare dintre ei reprezintă 

oglinda educației primite acasă, educație a cărei amprentă se sesizeaza cu ușurință în comportamentul 

copilului în mediul educațional.  

 

“Educația este ceea ce rămâne dupa ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală”.  (Albert Einstein) 
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„Cei 7 ani de acasă” ȋn secolul XXI 

 

Prof. înv. primar Perneș Daniela 

 

 

Expresia “Cei șapte ani de acasă”  este tot mai rar ȋntâlnită ȋn zilele noastre, ea fiind folosită, ȋn 

general, pentru a descrie comportamentul, conduita unei persoane, comportament care, ȋnvățat ȋn copilărie, 

definește viitorul adult. 

Ȋncă din primele zile de viață copiii primesc stimuli care ȋși pun amprenta asupra dezvoltării 

intelectuale, motrice și afective. Cum influențează mediul ȋn care trăiește copilul, conduita acestuia? La ce 

se referă cei șapte ani de acasă? Ce trebuie să știe un copil până la vârsta școlarității? Ce bagaj trebuie să 

aibă acesta la intrarea pe porțile școlii? 

Ȋn cele ce urmează voi enumera câteva norme de conduită despre care se consideră că sunt esențiale 

și obligatorii de ȋnsușit.  

Politețea. Un copil care salută, spune „Bună ziua”, „Te rog”, „Mulțumesc” este un copil despre care 

se spune: „Este un copil bine crescut!” Recunoașterea greșelilor este un atu, o normă de conduită care se 

ȋnvață nu doar ȋn plan teoretic ci și practic. Eu, ca părinte, să cer iertare atunci când greșesc este un model 

de urmat pentru copilul meu, el ȋnvațând din exemplul meu, ȋnsușindu-si această caracteristică. 

Respectul. Ȋmi aduc aminte că, de mic copil, mama ȋmi repeta să cedez locul ȋn autobuz ori de câte 

ori văd persoane mai ȋn vârstă, mămici cu copii ȋn brațe, femei ȋnsărcinate. Să fiu mereu atentă la nevoile 

celor din jur, să fac bine, să ajut, să nu desconsider. 

Manierele la masă. Modalitatea ȋn care ne comportăm la masă spune multe despre educația primită. 

Un copil trebuie să stie folosi corect tacâmurile, să respecte persoana care a gătit și să mulțumească pentru 

masă. 

Comportamentul ȋn societate. Acest tip de comportament se ȋnvată cel mai bine prin imitare, prin 

jocurile de rol, prin oglindirea personalitătii celor care ne ȋnconjoară. Un copil care este ȋnvățat să ȋși aștepte 

rândul la magazin sau pe leagănele locului de joacă, să respecte partenerii de joacă și să respecte regulile 

va fi, la rândul lui, un exemplu pentru societate. 

Având ȋn vedere că marea majoritate a copiilor sunt incluși ȋn diferite forme educaționale de la cele 

mai fragede vârste, ajungem să ne ȋntrebăm: „Cine poartă responsabilitatea formării conduitelor care, ȋn 

secolul trecut, erau deprinse ȋn cei șapte ani anteriori școlarității?” Un copil dus la creșă ȋnainte de a ști să 

vorbească sau să facă primii pași, un copil lăsat la ora 7 și luat la 18, de unde va ȋnvăța principalele reguli 

de bună purtare? Cine ȋi va fi modelul? 

Rămâne ȋn secolul XXI această responsabilitate pe umerii părinților sau treptat, aceasta, se transferă 

către bone, ȋngrijitoare, educatoare? 

Rămân la considerentul că indiferent de timpul petrecut ȋn familie, educația cade pe umerii acesteia. 

Educația nu ȋnseamnă cantitatea timpului petrecut ȋn familie ci calitatea lui, modelul de comportament, 

conduitele morale transmise fără să fie nevoie de cuvinte, certuri, pedepse.  

Educația ȋncepe ȋn primele zile din viată. Educația, cei șapte ani de acasă, reprezintă ȋn esență 

respectul față de el ȋnsuși pe care ȋncercăm să-l inoculăm copilului, respect care ia naștere din felul ȋn care 

ne comportăm noi, ca adulți, față de el. Educația celor șapte ani de acasă ar mai presupune și ȋnsuflețirea 
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ȋncrederii de sine, ȋncredere care ȋi dă siguranța că indiferent de circumstanțe, de acțiuni sau decizii, acesta 

va avea ȋntotdeauna sprijinul și iubirea necondiționată a părinților. 

Da, este important să ȋnvățăm copiii valori și conduite, reguli morale impuse de societate, reguli de 

conviețuire și de respectare a altora, pentru că acestea  sunt cheia către adaptarea copilului ȋn societate. 

Unui copil manierat ȋi va fi mult mai ușor să se integreze și să dezvolte relații cu cei din jur. 

Copilul de azi este adultul de mâine, comportamentul meu ca mamă sau cadru didactic este cartea pe 

care o citește copilul zilnic. Prin mine, prin noi, adulții, el va ȋnvăța să fie onest, corect, să respecte și să fie 

respectat.  

Rămâne, deci, ȋn secolul XXI, ca responsabilitatea „celor 7 ani de acasă” să fie o prioritate atât pentru 

părinți cât și pentru dascăli. Aceștia din urmă să modeleze, să slefuiască trăsăturile morale formate ȋn 

familie, să completeze unde sunt neajunsuri pentru ca acești „7 ani de acasă” să contureze viitorul adult 

ȋntr-un model perfectibil și dezirabil pentru societate. 

 

Activitate practică “Din suflet, pentru mama” 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. pentru înv. primar, PETEC CARMEN-NICOLETA 

Școala Gimnazială Nr. 1, Onești 

 

 
 

Familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unui copil şi la 

starea lui 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. 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.  

Sunt convinsă că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți,dar, oare, știu toți 

cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?  

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. 

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, poate fi modificat de condiţiile de mediu. În 

primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii 

şi inteligenţelor, factorii determinanți care contribuie la modelarea unui copil sunt familia, şcoala, prietenii 

şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale și imaginea despre lume . Este totodată, 

perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi copiii. 

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,să le dezvolte gustul pentru 

experimentare, inovaţie, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi 

multe altele. 

Dar…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? 

Educaţia morală şi formarea caracterului aparțin tot familiei ca fiind 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. 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 copilul, 

mergând pe ideea că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, la şcoală, sau, mai rău, combinând 

aleatoriu răsfăţul cu pedepsele corporale sau emoţionale, fără a-i explica copilului nimic? 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 duc în aceeași direcție, dacă unul sau ambii părinţi 
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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. 

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. 

„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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EDUCATIA IN FAMILIE                                                                                                                                                                                                          

Cei sapte ani de acasa! 

 

 

Prof. înv. preșcolar Petieanu Ionela 

 

 
 

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. 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

 

Profesor Petranici Diana Mihaela 

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Județul Ialomița 
 

 
 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul îmbinării unor factori familiali și școlari. Factorii 

familiali sunt, însă,  cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt inconjurați de dragostea și de ajutorul membrilor 

familiei au rezultate mult mai bune la școala față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 

și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

Familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât și 

fizic, moral și estetic.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 are un rol hotărâtor în educația copilului, aceasta fiind ulterior desăvârșită de școală.Cei șapte 

ani de acasă au devenit în ultimii nouă ani...doar șase, deoarece copiii merg la școală pentru clasa 

pregătitoare.În anii petrecuți acasă, copilul învață să salute, să spună „te rog” și „mulțumesc”, dar începe și 

să  citească, să facă operații simple de matematică, ia lecții de pian, de dans, de înot, de tenis... Familia îi 

oferă încă înainte de a începe școala diferite „lecții” , copilul ia contact cu diferiți profesori și ,astfel, intrarea 

în mediul școlar se face treptat și cu mai puține traume. Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare 

responsabilitate şi a căror educaţie lasă amprente, uneori pentru toată viaţa, deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi 

ȋn toate.  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. De asemenea, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socio-educaţionale: 

-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; 

-sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 

lucrărilor şcolare etc.; 

-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  în limita necesităţilor fireşti 

-să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă;; 

-dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii, indiferent de vârstă, sex, alte diferenţieri 

individuale; 

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. 
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Educația în familie 

 

Profesor pentru învățământ primar Petre Florentina 

Școala Gimnazială „George Vâlsan” Amara 
 

 

Menirea educaţiei este aceea “de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”. (Gentil, G. The 

Reform of Education).  

 

La vârsta şcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Încă 

din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa în familie ce înseamnă noţiunea de respect, mai ales dacă este 

învăţat să folosească des cuvinte precum „te rog”, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Astfel, el se va 

identifica cu mama sau cu tata. Ce pot învăţa copiii în cei „şapte ani de acasă”? Ei pot învăța: deprinderi de 

autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, 

sentimentelor si emoţilor 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. 

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.  

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. 

Familia a fost şi este considerată  ca factor prioritar şi primordial în educație 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 pecare i-o imprimă familia.  

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. 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. În calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al şcolii, familia 

trebuie să o secundeze de aproape şi sincer.         

Trebuie spus că cei doi vectori ai integrării copilului, școala și familia, trebuie să aiba același scop - 

formarea personalității umane integrale și armonioase. Până la cuprinderea într-o unitate de învățământ, 

rolul primordial în educație îl are familia.  
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Prin  pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific 

de năzuinţe să devină cotidian posibil. "Începeţi dar prin a vă cunoaşte copiii"( Jean Jacques Rousseau) se 

află şi astăzi la temelia educaţiei.                                                                                                                        

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. 
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Importanţa educaţiei în familie 

 

 

Prof. înv. primar Petrea Mihaela 

 

 

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 şi 

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. Perioadă  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. 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 şi moral. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acţiuni 

mai mult sau mai putin 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 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. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel 

în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, 

precum şi rezultatele şcolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

“Şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în care să se simtă în siguranţă”. Pentru aceasta 

el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da 

dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, ca iau parte la micile lui necazuri şi 

la problemele care îl întristează. Dar în acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm 

pentru a nu-l lăsa să-şi închipuie că libertatea lui e fără margini şi, totodată, să şie că părinţii săi împartăşesc 

acelaşi nivel de exigenţă.” (M. Gilly). 

In condiţiile social-economice actuale, se manifestă două tendinte 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. 
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Educația morală în familie 

 

 

Prof. înv. primar Petrean Camelia Maria                                                                            

Școala Gimnazială ,,Rakoczi Ferencz” Satu Mare 

 

 

Morala este o formă a conștiinței sociale care cuprinde totalitatea normelor, principilor și regulilor de 

ordin moral ce reglementează conduita oamenilor în societate. Acestea s-au format de-a lungul timpului, 

evoluând de la o perioadă la alta de dezvoltare. Morala are un caracter istoric, a apărut pe un anumit nivel 

al evoluției umane și s-a modificat de-a lungul timpului în funcție de dinamica realității umane.  

Formarea şi dezvoltarea morală a personalității este determinată de toţi factorii educaţionali: familie, 

grădiniţă, şcoală, mass-media etc., dar este o axiomă faptul că formarea atitudinilor morale începe în primii 

ani ai vieții. Familia, părinţii sunt cei care, pas cu pas, ghidează copiii spre formarea personalităţii integre. 

Pentru ca un copil să-și formeze capacitatea de evaluare a comportării morale corspunzătoare, ar 

trebui să i se ofere criterii obiective și convingătoare de apreciere a faptelor morale. Imaginile cu privire la 

conduită, de obicei, ar trebui să conțină o notă educativ-apreciativă: așa e bine, așa e  corect, așa nu e corect, 

etc.  

Regulile impuse verbal sau în altă formă de către adult constituie, înainte de interiorizare, la prima 

etapă, drept obligații categorice. Prin urmare, transformarea regulilor impuse în calități și valori morale ale 

personalității la etapa de interiorizare vor fi exteriorizate și observabile, pe parcurs, prin atitudinile morale 

ale copilului.  

În primii ani de viață copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacții emotive care determină 

direcționarea activității și formarea atitudinilor morale de mai târziu. Atmosfera afectivă din familie are o 

influență hotărâtoare asupra dezvoltării generale a copilului. 

Educația morală aste domeniul educational unde aportul familei este extreme de valoros. Climatul 

familial este primul factor de care depind trăsături morale precum cinstea, respectul, responsabilitatea, etc. 

Dezvoltarea acestor aspect morale continuă la școală, dar depinde în foarte mare măsură de implicarea și 

colaborarea tuturor factorilor educativi, școala având rolul de a coordona colaborarea acestor factori.  

Personalitatea umană se exprimă mai ales prin comportare. Conduita morală este obiectivarea 

conștiinței morale în fapte și acțiuni cu valoare de răspunsuri pentru situațiile concrete în care este pus 

elevul și se îmbracă, sub forma de deprinderi și obișnuițe morale.  

Școala are obligația de a forma la elevi un număr de deprinderi morale: venirea la timp la școală, 

pregătirea conștiincioasă a lecțiilor. Aceste deprinderi trebiue continuate în familie, deoarece obișnuințele, 

ca și deprinderile, se formează în urma unei repetări și implică trebuința de a efectua acea acțiune în anumite 

condiții. 

Formarea unei conduite morale conduce la formarea unor trăsături de voință și caracter. Trăsăturile 

de voință ca perseverența, stăpânirea de sine, răbdarea, spiritual de independență nu se formează de la sine, 

ci presupun o îndelungată muncă educativă în școală și în familie. 
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA ELEVULUI 

 

 

Prof. CARMINA PETRESCU                                                                                                                                 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI, OLT 

 

 

Succesul unui elev are la bază împletirea armonioasă dintre educația primită în familie, educația 

școlară și educația socială. Influența mediului familial va afecta dezvoltarea și comportamentul elevului de 

azi și va avea un mare impact mai târziu în formarea lui pentru societate. Studiile de specialitate prezintă 

importanța parteneriatului familie-școală-comunitate în modelarea caracterului copiilor și cum 

trebuiedirijat acest proces pentru a atinge țelurile propuse. 

Copiii au doi educatori principali în viața lor - părinții și profesorii lor. Părinții sunt primii educatori 

până când copilul merge la creșă/grădiniță sau începe școala și rămân o influență majoră asupra educării 

copiilor lor în școală și nu numai. 

Familia este primul mediu educațional în care copilul trăiește și de la care învață. Prima influență a 

familiei în educarea copiilor este una involuntară bazată pe asimilarea perceptelor morale și religioase, 

pentru că natura și caracterul copiilor sunt, în cea mai mare parte, preluate de la părinți sau de la ceilalți 

membri ai familiei.  

Părinții au o poziție importantă în ceea ce privește dezvoltarea și educația copiilor lor în ansamblu, 

întrucât părinții înșiși sunt cei care au grijă de copii, fizic și intelectual, până la punctul în care devin 

independenți și gata să facă față provocărilor societății în care trăiesc.  

Pentru a avea rezultate bune la școală, controlul părinților asupra copilului trebuie să fie permanent. 

Oferind sprijin educațional copiilor, în ceea ce privește aspecte precum temele, îi ajută pe elevi să creeze o 

rutină zilnică de învățare. Această abordarea ar trebui stimulată de părinți înșiși, lăudându-i și 

recompensându-i pentru modul în care îndeplinesc această sarcină. Aceasta ar dezvolta copiilor simțul 

respectării celorlalți membri ai familiei. 

Pe de altă parte, pentru a avea succes în cadrul activității educaționale pe care le desfășurăm cu elevii, 

avem nevoie să fie familiarizați cu unele reguli pe care numai în familie le pot dobândi și, în plus, o atenție 

specială trebuie acordată și dezvoltării psihologice a copilului. 

Pe lângă rolul familiei, există și rolul educației școlare și al societății, deoarece toate sunt foarte strâns 

legate, pentru că toate îi influențează și îi educă pe copii. Familia acționează cu dragoste și respect și într-

o familie domină înțelegerea și afecțiunea. La fel ca în familie, educația școlară este proiectată și realizată 

în mod deliberat, cu reguli stricte care trebuiesc respectate. 

Educația primită în sânul vieții de familie are un dublu rol: contribuie la creșterea și educarea generală 

a copilului, care este crucială pentru formarea corectă a personalității copiilor și, mai târziu, pentru 

pregătirea unei vieți independente, dar ajută și în abordarea și contribuția lor cu privire la problemele 

familiale, care ar trebui să fie tratate și, în cele din urmă, rezolvate de ei.  
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

 

PETRESCU MIHAELA CRISTINA 

GRADINITA NR. 210, BUCURESTI 
 

 

 

Tendinta societatii actuale este de a se baza in mod special pe grupul mic format din mama , tata si 

copii. Parintii au un rol foarte important, contribuind la viitorul statut de adult al copilului. Multi autori 

privesc nucleul familial ca un mediu artificial in care copilul se dezvolta si se pregateste pentru viata 

adevarata, protejat fiind de toate influentele din exterior, insa acest lucru nu este posibil deoarece tentatiile 

“nu se opresc la usa casei” ele influenteaza vrandnevrand noul adult in devenire, si asta deoarece viata 

copilului oricat de mic ar fi el nu este o pseudoviata.  

 

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 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, 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. 

 

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. 

 

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. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PIP Petrică Florentina-Loredana 

 

 
 

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. 

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 

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. 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 dojeniți de către părinți. 

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 
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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. 
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Importanța relației părinte-copil 

 

 

Prof. înv. primar Petrican Maria 

Șc. Gimnazială „Ion Pop Reteganul” 

Reteag, Jud. Bistrița-Năsăud 

 

 
 

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor 

valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, instituţii culturale, mass-

media, etc. 

Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai educaţiei. 

Între acestea şi mediul extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Prin definiție, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care unește soți (părinți) și pe  

descendenții acestora (copiii), prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual. 

De-a lungul timpului, viața de familie s-a schimbat, dar continuă să exercite și azi o mare influență 

asupra vieții private a copiilor și tinerilor. 

Şcoala, pentru a fi eficientă, are nevoie de sprijinul constant şi de implicarea părinţilor. Educaţia în 

şcoală este o muncă insuficientă dacă părinţii au o atitudine de indiferenţă sau ostilitate Educația în familie, 

cei 7 ani de acasă, influențează puternic întreaga existență a unui individ. 

 Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sau inconștient, le “văd” cu ochii minții și le urmează. 

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: 

- grija excesivă;  

- severitate exagerată; 

- indiferență. 

În familiile cu părinți hiperprotectori, copiii sunt neliniștiți, fricoși, dependenți, greu adaptabili. 

Copiii care provin din familii cu părinți inconsecvenți, oscilanți în comportament, au deficiențe în 

comportament, tulburări de echilibru emotional și afectiv. 

Atunci când ambii părinți sunt exagerat de severi, copilulva avea stări de neăncredere, de riposte 

impulsive față de ceilalți, va fi gata mereu de apărare sau se va lăsa pedepsit pentru orice. 

Foarte grav este dezinteresul față de educația copiilor. 

Copilul nu este o mașină, un ceas, un televizor care, dacă nu funcționează, îl lovești, îl repari, schimbi 

o piesă sau cumperi alt obiect. El are suflet, trebuie să se dezvolte din toate punctele de vedere, să răzbaă 

în viață până ajunge om în toată firea, să se poată descurca singur, dar nu la întâmplare. 

Familia nu înseamnă doar înțelegere și armonie, pot exista și mici conflicte rezolvabile prin efortul 

tuturor, cu tact și comunicare. Aceată comunicare e necesară între soți, între copii și între părinți și copii.  

Comunicarea e foarte importantă, dar di păcate, lipsește din ce în ce mai mult. Acum, mama și tata 

sunt dependenți de filme, știri, calculator, afaceri și nu prea au timp de vorbit. Discuția reală în familie este 

foarte importantă pentru echilibrul copilului. Când acesta aude discuții vesele, calme, cu umor se simte în 

siguranță, ocrotit. Discuțiile cu copilul trebuie să decurgă în așa fel încât acesta să se simtă membru 

important al familiei. 

Părinții trebuie să-și cunoască bine copilul, să-l antreneze de mic în activități. Familia ar trebui să țină 

cont de câteva lucruri elementare pentru a pregăti copilul pentru școală: 

- să-și asculte copiii; 

- să fie răbdători, maleabili; 

- să-și facă timp pentru copiii lor; 
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- să se exprime clar, hotărât; 

- să-i învețe pe copii să gândească pozitiv, fiind ei înșiși un exemplu; 

- să le răsplăteascăși să laude orice efort- un competitor nu încetează să încerce; 

- să le stimuleze efortul, spontaneitatea, inițiativa, independența, încrederea în sine; 

- să uite ziua de ieri și să înceapă o nouă zi cu bucurie; 

- să nu uite să-și îmbrățișeze copiii, să-i sărute (doar așa pușculița sentimentală a copiilor va fi mereu 

plină). 

Părinții trebuie să fie conștienți că singura investiție de valoare, niciodată falimentară, pe care o 

familie o poate face pentru copil este investiția pentru minte și sufletul acestuia. 

 

 

Bibliografie: 

Revista “Învățământul primar”, nr. 4/2004, nr. 1-2/2005, Editura Miniped, București 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PETRICEANU DELIA RALUCA                                                                                       

LICEUL THNOLOGIC BECENI 

 

 

’’Eu sunt copilul.Tu ții în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini, în cea mai mare măsură, daca voi reuși sau voi eșua în viață. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume………” 

(din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în 

ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme ca 

”in familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de caracter.” 

Citatul pune în evidență dimensiunea morală a educației din familie, dar într-un anumit fel și într-o 

anumită măsură familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și ucenicia 

pentru viață, cea morală rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprimă familia. 

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 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 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 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. 

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, 
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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. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 

Prof. înv. preșc. LUMINIȚA PETRICICĂ 

Grădinița PP nr. 38 Timișoara 

 
 

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 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. 

La nivel social, structura familiei tradiționale în care părinții și bunicii noștri aveau locuri bine 

definite, a intrat în criză. 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. 

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 
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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. 

Educaţia începe din momentul conceperii copilului.Chiar din pântece mama va avea toată grija să-i 

transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un rol 

important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă.Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii 

în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală. 

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. 

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. 

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?  

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.  
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Educația și cei 7 ani de acasă 

Studiu 

 

 

Prof. înv. primar Petronela Condreț                                                                                                                             

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Bacău 
 

 
 

 

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

 

 

Educația este activitatea complexă realizată în cooperare de educator și educabil,cu scopul dezvoltării 

personalității. Aceasta are drept scop scoaterea ființei umane din stare primară, biologică și ridicarea ei spre 

stare spirituală.  

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. 

Când ne gândim la  cei 7 ani de acasă vorbim despre 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 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 

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. Lipsa de informaţie, de comunicare între p r o f e s o r  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 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 școală, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 

solicita profesorului informaţii despre cum decurge o zi la școală, cum sunt organizate activităţile, cum este 

organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi profesorul, 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. 

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-
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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 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 ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

 

Prof. înv. primar Petrovan Marie                                                                                             

Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu’’Dragomireşti 

 

,,Familia nu este cel mai important lucru. Este totul.’’ (Michael I. Fox) 

                                              

Familia reprezintă un grup social ce asigură îngrijire, protecţia şi educaţia copiilor, astfel incât aceştia 

să se poată integra în societate ca indivizi responsabili. Familia reprezintă locul în care o persoană se 

dezvoltă, pentru a deveni o fiinţă socială.Indiferent de organizare, etnie, religie sau politică, instituţia fa-

miliei este un sistem dinamic şi cunoaşte transformări permanente. 

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 conco-mitent 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. 

Copilul nu poate fi educat, îngrijit, sancţionat sau stimulat în funcţie de obiective sau domenii 

distincte.El alcătuieşte o lume unică, un univers distinct, care solicită o abordare unitară, evident ţinând 

seama de diversitatea situaţii-lor sale concrete de viaţă. 

Din punctul de vedere al sociologului, cel mai potrivit teren de studiere şi evaluare a problemelor 

copilului este familia, ea însăşi o structură socială înglobată în ansamblul societăţii şi care constituie singura 

sa raţiune de a fi. Pentru a deveni fiinţe normale, bine socializate, şi a-şi asimila exigenţele vie-ţii de adult, 

copiii solicită o lungă perioadă de îngrijire de către un număr re-dus de indivizi cu care să dezvolte raporturi 

strânse de intimitate şi afecţiune. Aceştia sunt părinţii, de care depinde succesiunea întregului ciclu de 

dezvolta-re a copilului. 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului. Între aceştia trebuie să existe şi să fie stabilite relaţii 

juste şi armonioase, deoarece constituie un rol foarte important în educarea copiilor. Ceea ce trebuie să 

caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre membrii familiei, dragostea 

părintească raţională faţă de copil, exemplul personal pe care îl dau părinţii 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 le sunt alături la toate bucuriile şi supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie oarbă, 

deoarece scutindu-i de orice efort, satisfăcându-le toate capriciile îşi pierd respectul faţă de aceştia. 

Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamentală 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 copilu- lui său, pe care tebuie 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. 

Există numeroase căi prin care părinţii ajung să coopereze cu proprii copii: conştientizând şi 

recunoscând nevoile copiilor prin conştientizarea propriilor nevoi şi sentimente, fiind atenţi la emoţiile 
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transmise de copii, stabilind reguli în mod democratic prin întâlniri de femilie sau folosind abordări 

jucăuşe.Prin aceste abordări disciplinare nu dăm pedepse sau recompense copiilor.În schimb lucrăm cu ei 

pentru a rezolva conflicte în moduri în care să satisfacă nevoile tuturor. 

În concluzie, familia este prima şi cea mai importantă ,,nişă’’ pentru dezvoltarea şi educaţia copilului, 

datorită coabitării permanente şi dinamicii inter-relaţionale a membrilor săi. 
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Rolul familiei în educația copilului 
 

 

Prof. învățământ primar Petrovici Ramona                                                         

Școala Gimnazială Certejul de Sus , Jud. Hunedoara 

 

 

 Familia are un rol important în educția copilului. Aici copilul se formează ca om. 

 Felul în care părinții se raportează la copii afectează modeul în care copilul se va raporta la societate. 

Astfel un părinte sever va forma un tânăr fără voință, inițiativă, un părinte care va răsfăța copilul va forma 

un tânăr care nu muncește, dar pretinde mereu, iar un părinte care oscilează între răsfăț și severitate va 

forma un tânăr capricios și dificil în raporturile sociale. 

 Părinții trebuie să dea dovadă de o moralitate ireproșabilă, de integritate morală deoarece copiii îi au 

ca model. Căldura și cuvintele alese educă mult mai bine decât cuvintele anoste ce obțin efectul contrar. 

 Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate. Astfel dacă 

copilul vede atitudini nepotrivite la un om în care are multă încredere atunci influența asupra lui va fi mult 

mai mare. 

 Direcția spre care merge copilul se formează din copilărie până în adolescență. Copilul tinde spre un 

ideal, un model atunci când relațiile dintre părinții lui au fost armonioase. 

 Un copil care nu primește o educație corectă va avea de suferit la maturitate dacă nu are un character 

puternic prin care să se autoeduce. Greu îi va fi să se integreze în cercul de prieteni sau să înțeleagă mila 

sau altruismul dacă a fost crescut de părinți care nu au ascultat active copilul sau nu i-au oferit afecțiune. 

 Responsabilitatea unui părinte în ceea ce privește educația copilului este uriașă. El este responsabil 

pentru integrarea în societate și pentru moralitatea lui. 

 În concluzie, așa cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, “Nu nașterea ca atare te face tata, nu purtarea 

în pântece te face mama, ci buna creștere pe care o dai copiilor.” 
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Rolul mamei în familie 

 

 

Prof. înv. preșc.: Petruș Violina 

G. P. P. Nr. 53, Oradea 

 

 
 

Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” 

Mihail Levine 
 

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 îngrijesc.  

Familiile sunt necesare deoarece personalitatea umană nu e născută 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 simți 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 . 

De la mama copilul învață o mulțime de lucruri: să fie om bun, să iubească fără să aștepte ceva în 

schimb, să ierte pentru liniștea sa, să ajute pe oricine poate, să rabde valurile și provocările vieții, pentru că 

după orice noapte vine și zi cum și după orice ploaie apare soarele. 

Sunt multe de spus despre mama. Niciunul dintre noi nu ar putea epuiza toate cuvintele și gândurile 

ce înveșmântează ființa cea mai dragă de pe pământ. 

Atașamentul copilului față de familie, și în special față de mama sa este indiscutabil. Dar, în același 

timp, oricât ar părea de ciudat, dragostea și atașamentul, comportamentul și manifestările față de mamă 

trebuie formate. Iar dacă mediul familial nu este suficient de ”rafinat” în a forma copilului deprinderi 

corecte, atunci această  sarcină ar trebui să revină grădiniței, în fapt, educatoarei care ține legătura cu 

familia, în special atunci când observă sau i se aduc la cunoștință aspecte comportamentale ale copilului 

care sunt incorecte sau carențiale în această privință. 

La vârsta preșcolară, când se pun bazele caracterului copilului, când începe să se definească profilul 

său moral, când i se formează atitudinea față de oameni, față de lumea înconjurătoare, este foarte important 

să- l învățăm să- i respecte și să- i iubească pe ceilalți, iar în primul rând pe mama sa. 
 

Bibliografie:  ”Revista învățământului preșcolar, 3- 4/ 2005 
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Importanţa educaţiei in familie 

 

Prof. înv. primar: Petruse Alexandra Carla                                                                                                 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nucet 

 

 

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie,care uneşte soţii şi pedescendenţii 

acestora(copii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. 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 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 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.                                                                                                                                    

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 şise îngrijeşte de sănătatea 

lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitiveasupra 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 

dedezvoltarea 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.                                                              

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.                                         

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.                                        

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.         

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socioeducaţionale:                             

- preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale pentrua putea fi 

model şi pentru a sprijini copiii ȋn dezvoltare;                                                                                                                 
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- asigurarea unui climat emoţional-afectiv echilibrat;                                                                                         

- cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-educative faţă de instituţia de ȋnvăţământ la care este 

ȋnscris copilul;                                                                                                                                  

- antrenarea copiilor, ȋn funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa şi munca variată a familiei, 

evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul                                                                                   

-sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 

lucrărilor şcolare etc.;                                                                                                                                          

 - 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.                                                                                                                       

- să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici dragoste exagerată, nici exigenţă 

exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani;                                                  

- dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte diferenţieri 

individuale;                                                                                                                                                  

- copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi le vor binele; de evitat 

orice cunoştinţă întâmplătoare, căci voia copiilor, pot intra în medii imorale, infracţionale etc., pot aduce 

prejudicii şi familiei;                                                                                          

- orice situaţie nouă (de viaţă, educaţională, relaţională, afectivă, comportamentală) apărută în viaţa 

copiilor trebuie sesizată imediat şi realizate măsurile, mijloacele şi măsuri adecvate, pentru a feri copiii de 

şocuri grave (tensiuni, nemulţumiri,însingurări,diverseetc.).                         

Mijloacele negative de educaţie precum: bătaia, luarea dreptului la hrană sau insultele,care jignesc 

fizic şi moral, lasă amintiri neplăcute în mintea copiilor. Indiferenţa (abandonuleducativ), ca si „cicălirea" 

educativă, trebuie să fie evitate de către părinţi. O eduaţie părintească bazată pe convingere este mai 

eficientă şi de lungă durată, mai fiabilă, mai plină de satisfacţii petermen lung, atât pentru părinţi, cât şi 

pentru copii.                                                           

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.                            

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. 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. 

De ce este importantă familia in educaţia copiilor? Pentru că are o influenţa deosebită asupra copiilor, 

care dobândesc mult mai repede şi mai uşor cunoştinţe despre obiceiuri comportamentale, stil de viaţă, 

societate şi natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viaţa lor, decat de la profesori sau necunoscuţi. 
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Educația în familie  - element de legătură în dezvoltarea sănătoasă a copilului 

 

Prof. înv. preșcolar Petruț Andreea Gabriela                                                                   

Grădinița cu Program Prelungit DEDA, Mureș 

 

 

,, 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.’’ – S. Truman 

Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei. 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre 

copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 

ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

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. 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate momentele 

importante ce țin de viața copilului. Rolul mamei și al tatălui e diferit  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 este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  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.  

Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. 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; 

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. 

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 
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construcţii progresive a “personalitaşii copilului”. S-a constatat că cea mai mare parte dintre părinţi educă 

aşa cum au fost educaţi. 

Familia, care a adus pe lume un copil, este responsabilă, pentru creșterea, dezvoltarea și educația lui. 

      Familia îi ajută să treacă toate etapele vieții, nou-născut, etapa preșcolară și școlară. Copilul trebuie sa 

aibă cei șapte ani de acasă, pentru că la școală doar se aprofundează și se învață: a citi, a scrie, a socoti și a 

te dezvolta din punct de vedere a actului educational. Pot menționa, că familia este cel mai important loc, 

unde copilul găsește rezolvarea tuturor succeselor și insucceselor.. 

,,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 în ,,Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi’’) 
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Importanța educației în familie 

 

 

Prof. înv. primar Pietraru Doina Andreea 

Liceul Teoretic „Marin Preda”, București 
 

 

 

„Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 

În primii ani, cei 7 ani de acasă, se oglindesc în educația pe care o oferă părinții copiilor lor. 

Toate informațiile, regulile de comportament, sfaturile primite în acești primi ani de viață sunt 

definitorii pentru formarea copilului ca adult. Educația 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. În 

prezent părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiilor, majoritatea ocupându-și cea mai 

mare partea a timpului cu câștigarea existenței. 

 Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de respectuos este copilul în interacţiunile cu cei 

din jurul său. De aceea, implicarea părinților în educația copiilor este esențială și are câteva principii de 

bază. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii, indiferent de pregătirea 

educațională, religie, etnie, statut socio -economic sunt un element cheie în educaţia propriilor copii.  

• Părinţii  își doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. Uneori lipsurile din copilăria lor îi determină 

să le ofere mai mult decât ar trebui propriilor copii. 

• Părinții fac tot ce pot pentru a –și vedea copilul realizat. 

• Aceștia trebuie să creeze copiilor un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică;  

• Unii părinți cred că nu pot vorbi cu un copil despre valori și că el va „învăța din mers”. Gresit. 

Părinții trebuie să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă. Valorile sunt 

transmise cel mai natural copilului prin povestiri și prin exemplu personal. 

• Părinții trebuie să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele 

extraşcolare; 

• Să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 

O mare parte din bagajul de cunoștințe cu care elevul vine la școală (cunoștințe despre plante, animale, 

ocupații, igienă, culori) le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 

dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral. Tot în mediul familial se formează cele 

mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa, grija faţă de 

lucruri sau ființe. 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. 

Cateodată provocările de care se lovesc părinții în creșterea și educația copiilor par să ii copleşească. 

Cei mai mulţi dintre noi devenim părinţi cu puţine cunoştinţe despre dezvoltarea copiilor şi acţionăm 

în acord cu instinctele şi intuiţia noastră sau cu experienţele pe care le-am trăit în copilărie. 

Pentru ca totul să fie cât mai ușor și cu rezultate cât mai bune, părinții ar trebui să le ofere copiilor 

căldură și sprijin în interacțiunile cu aceștia  

Un alt sfat ar fi ca părinții să fie mai atenți la gândurile și sentimentele copiilor în diverse situații, să 

caute soluții pentru problemele ivite și să nu aivă o abordare punitivă a conflictului. 

Climatul familial este hotărâtoar pentru modul în care copilul îşi fundamentează concepţia despre 

viaţă și tot ceea ce-l înconjoară. 

Felul de a fi al părinților va constitui un model pentru copil. 

 

Bibliografie: 

 Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Pinghel Daniela Georgiana 

   

 

De mai multe generații se insistă asupra implicării familiei în educația elevului pentru ca la finalul 

procesului educativ să rezulte un individ  instruit și independent în fața schimbărilor sociale ce vor urma. 

În societatea contemporană familiile sunt din ce în ce mai preocupate de carieră dar și de o educație cât mai 

bună a copilului. 

În condițiile în care membrii familiei vor veni la cadrele didactice pentru a cere consiliere va fi 

posibilă identificarea progreselor copilului în parcursul său educațional. La rândul său, școala este datoare 

să atragă atenția părintelui atunci când situația impune acest lucru și să apropie familia cât mai mult posibil. 

Pentru o bună dezvoltare a generațiilor ce urmează este necesară interacțiunea școală – familie – societate. 

Potrivit lui Comer ,,părinții sprijină mai mult un program școlar în care sunt parteneri în luarea 

deciziilor [...] Interesul părintelui și sprijinul său față de școală și conducerea acesteia permit tinerilor să le 

fie mai ușor să relaționeze și să se identifice cu scopurile, valorile și personalul școlii, o motivație puternică 

pentru a se îndrepta către educație. În același timp, implicarea parentală garantează faptul că valorile și 

interesele lor culturale sunt respectate. (Comer, 1980, p. 38) 

Implicarea familiei în activitatea elevului nu sprijină numai dezvoltarea individului ci și coeziunea 

grupului din care acesta face parte. Dacă individul este implicat în activitatea de grup și familia acestuia va 

susține acțiunile școlii partenerii în educație vor construi o relație strânsă și școala va prezenta finalitatea 

dorită. O familie care va renega acțiunile școlii nu poate să obțină decât un copil revoltat ce va contesta în 

permanență deciziile profesorului dar și acțiunile grupului din care face parte punând astfel în pericol 

coeziunea grupului. 

Pentru a înțelege esența parteneriatului între familie și școală este necesar să prezentăm următoarele 

principii: 

1) ,,Copiii să se implice ca participanți activi în interacțiunile familie - școală, centrate pe învățare; 

2) Să se ofere tuturor părinților oportunități de a participa activ la experiențele educaționale ale 

copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la școală; 

3) Colaborarea familie - școală sa fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile și drept cadru de 

sărbătorire a realizărilor, a performanțelor deosebite. 

4) Relația dintre cele doua instituții atât de importante să constituie fundamentul restructurării 

educaționale și al reînnoirii comunității. 

5) Eficiența profesională a cadrelor didactice, a administratorilor și a întregului personal al școlii sa 

fie maximizată prin dezvoltarea unor abilități concrete, esențiale conexiunii cu părinții și comunitatea.’’ 

(Pescaru, 2004, p. 40) 

Pentru părinte este foarte important să înțeleagă inportanța educației în dezvoltarea propriului copil 

dar și locul pe care-l ocupă școala în societate ca instituție de formare. În permanență va exista o relație de 

comunicare cu profesorul, să se implice în mod direct în activitatea desfășurată de școală și nu în ultimul 

rând să discute în permanență cu copilul despre cele petrecute la școală. 

În comunicările cu școala este necesar ca părintele să informeze despre mediul de acasă dar și despre 

eventualele activități ale copilului, un loc aparte fiind ocupat de activităție extrecurriculare. Din păcate nu 

toți copiii trăiesc în medii propice învățăturii și aici se impune intervenția societății. Societatea , prin 
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intermediul instituțiilor specializate vor veni în sprijinul familiilor fiin posibil să se ajungă până la 

reeducarea acestora.  

Profesorul are datoria de a iniția în cadrul programului școlar activități extracurriculare realizate 

împreună cu părinții din dorința  de a crea un mediu deschis și prietenos, iar părintele va trece pragul școlii 

deschis și cu încredere să ceară sfaturile necesare dar și pentru sporirea coeziunii grupului. Este necesar ca 

acesta să fie informat în permanență despre avanajele unei comunicări deschise cu profesorul clasei. 
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Educația în familie 

 

Prof. înv. primar Pîntea Anișoara                                                                                           

Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolhești                                                                            

Județul Suceava 

 

 

În dezvoltarea personalității copilului sunt antrenați factori familiali,școlari și comunitari. Cei mai 

importanți factori par a fi cei familiali,deoarece contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a 

copilului. S-a constatat în urma studiilor făcute că elevii care se bucură de susținerea familiei au rezultate 

mult mai bune la școală decât elevii ai căror părinți sunt ocupați toată ziua și nu petrec prea mult timp cu 

copiii lor. 

Familia are o influență deosebită asupra copiilor. În familie copilul dobândește obiceiuri 

comportamentale, un stil de viață și își însușește cunoștințe despre societate și natură. 

Părinții asigură copiilor hrana și celelalte elemente necesare unui trai decent, ceea ce îi face pe cei 

mici să înțeleagă că ei au datoria să satisfacă așteptările adulților referitoare la ei. 

Copiii își formează în familie înainte de a ajunge la școală conștiința,caracterul,voința,personalitatea 

și simțul răspunderii. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din 

familie. Primele impresii despre lume și viață, despre fenomene din natură și societate,copilul le primește 

din familie. 

Comunicând permanent cu membrii familiei,copilul își însușește limbajul. Membrii familiei vor fi 

atenți la felul cum pronunță cel mic cuvintele,îl vor învăța să se exprime corect și coerent,dezvoltându-și 

vocabularul. Familia trebuie să se ocupe de dezvoltarea spiritului de observație, a memoriei și a gândirii. 

Părinții sunt cei care vor explica copiilor sensul unor fenomene și obiecte, pentru a le înțelege. Tot în familie 

copilul învață ce este bine și ce este rău,ce este permis și ce este interzis. Pentru unele fapte copiii vor fi 

lăudați, iar pentru altele vor fi certați. 

O importanță majoră în creșterea și educarea copilului o are atmosfera morală în care acesta 

crește,sfaturile pe care le primește de la părinți,exemplul personal al acestora. Relațiile juste între membrii 

familiei contribuie la educarea copiilor,stima reciprocă între membrii familiei,dragostea părintească și 

consecvența cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți membri ai familiei.  

Părinții trebuie să-și manifeste dragostea participând la bucuriile și supărările lor, să le asigure condiții 

de viață decente. Această dragoste nu trebuie să-i scutească pe copii de orice efort,să le satisfacă toate 

capriciile, deoarece părinții nu se vor bucura de nici un fel de respect și autoritate în fața lor, copiii devenind 

egoiști, nu-și vor iubi familia cu adevărat și nici nu vor fi un ajutor de nădejde în viitor. 

Viața de școlar solicită membrii familiei să participe în continuare la educarea copilului. În familie 

elevul trebuie să-și dezvolte gustul pentru citit, pentru căutarea informației, pentru 

experimentare,comunicare.  

Familia trebuie să-i învețe pe copii cum să-și rezolve problemele,să caute soluții, să le dezvolte 

creativitatea. 

Dezvoltarea armonioasă a copilului în familie depinde de nivelul de cultură, de înțelegere a părinților, 

față de importanța formării copilului, de stimularea creativității și a inteligenței sale. 
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MODALITĂŢI DE COLABORARE A PROFESORULUI                                                    

CU FAMILIILE ELEVILOR 

 

PROF. PINTEA CRISTINA,                                                                                                 

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

 
 

Cadrul didactic trebuie să cunoască câteva cerinţe care să-i faciliteze munca în parteneriatul cu 

părinţii şi să-i sporească eficienţa. Având păreri diferite faţă de problemele educaţiei copilului, în familie 

apar unele disensiuni de care copilul ia uneori cunoştinţă fiind, de obicei, prezent la exprimarea lor. Punctele 

de vedere contradictorii determină copilul să-şi desfăşoare activitatea după bunul lui plac. Cu asemenea 

,,atitudini” din partea familiei nu poate fi vorba de o colaborare deoarece profesorul nu are cu cine colabora. 

În asemenea situaţii, consecinţele negative nu întârzie să apară: elevii cu rezultate slabe la învăţătură şi mai 

ales cei indisciplinaţi sunt, în cea mai mare parte, rodul unei astfel de neconcordanţe, deoarece copilul ştiind 

că are un apărător în familie pentru faptele sale negative, le va săvârşi fără teamă. O bună educaţie implică 

necesitatea unităţii de vederi şi de acţiuni din partea tuturor factorilor educativi. 

Colaborarea reciprocă între profesor şi familie cu privire la copil, la evoluţia lui, prin intermediul 

carnetului de elev, a vizitelor reciproce, şedinţe cu părinţii, corespondenţă, nu are un caracter sistematic, ci 

ea se desfăşoară sporadic şi mai ales în ,,momente de criză”. Tocmai pentru a nu se ajunge la asemenea 

,,momente”, trebuie ca informarea celor doi factori să se producă sistematic şi reciproc, fiindcă aceasta se 

realizează de obicei, dinspre şcoală spre familie şi mai rar de la părinţi spre cadrul didactic. Informarea 

trebuie să se facă ori de câte ori se simte nevoia dintr-o parte sau din alta.  

Colaborarea familiei cu profesorul / dirigintele nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a 

învăţământului. Este necesar ca ei să se intereseze de munca copiilor, de învăţătură şi să le imprime o 

atitudine serioasă, de răspundere faţă de aceasta.  

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. 

După cum se ştie, colaborarea presupune pe lângă o unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în 

vederea realizării unităţii – factorul coordonator al colaborării fiind cadrul didactic. Această precizare nu 

izvorăşte dintr-un orgoliu profesional, ci decurge din logica lucrurilor. Şcoala are rol de a coordona 

colaborarea tuturor factorilor educativi, deoarece dintre toţi, doar ea este singurul calificat pentru asemenea 

acţiune. În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor: 

❖ Şedinţe cu părinţii – cadru organizat al unor analize riguroase asupra activităţii                              

desfăşurate cu întreg colectivul de elevi pe care dirigintele / cadrul didactic îl conduce, dar şi rezultatele 

obţinute de fiecare elev în parte. Cu această ocazie sunt dezbătute şi greutăţile pe care copiii le întâmpină 

la diferite discipline de studiu, la efectuarea temelor, la colaborarea cu ceilalţi colegi, în respectarea 

regulamentului şcolar, atât la şcoală cât şi acasă. Informarea este reciprocă de la profesor la părinte şi invers. 

Problemele se analizează, se discută şi apoi se stabileşte un plan de măsuri pentru înlăturarea lor. 

❖ Vizitele la domiciliul elevilor sunt momentele în care se realizează o cunoaştere 

amănunţită a condiţiilor de viaţă în care trăieşte copilul, a valenţelor pozitive sau negative pe care 

părinţii le exercită asupra acestuia. Cu această ocazie dirigintele / profesorul poate urmări gradul de sprijin 

acordat de părinţi copiilor în efectuarea temelor de acasă.  
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❖ Sfatul pedagogic (consilierea cu părinții) este un program săptămânal care constă în 

consultaţii acordate părinţilor cu ocazia vizitelor la domiciliul elevilor şi în momentele de criză când 

părintele vine la şcoală să-l informeze pe diriginte / cadrul didactic despre problemele pe care le are copilul 

sau este invitat pentru a-l pune la curent cu situaţia copilului. Acest mod de lucru cu părinţii este eficient 

deoarece se desfăşoară ori de câte ori situaţia o impune, în timp util pentru ca problemele apărute să fie 

rezolvate repede şi necesită alocarea unei scurte perioade de timp. 

❖ Corespondenţa şi carnetul de note sunt modalităţi de lucru permanente, dar ele nu sunt  

suficient de concludente deoarece informarea se face numai dintr-o parte, fie de la profesor spre 

părinte, fie de la părinte la profesor. Carnetul de note oferă părinţilor doar rezultatul (note sau calificative) 

obţinut de elev în urma evaluării nu şi ce ştie sau nu ştie copilul. Desigur că pentru părintele care urmăreşte 

îndeaproape munca elevului şi vrea să fie bine şi complet informat este posibilă studierea testelor de 

evaluare sumativă, a muncilor independente sau a realizărilor plastice. 

❖ Concertele și spectacolele (concursuri) ţinute în faţa părinţilor permit acestora să vadă 

 manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora, să le descopere 

diferite înclinaţii sau chiar talente artistice pe care nici nu le bănuiau. Îi pot urmări cum se manifestă în 

colectiv în raport cu ceilalţi elevi. 

Am putea spune că aproape nu există activitate extracurriculară la care să nu putem invita părinţii. 

Vom observa că în funcţie de locul de muncă, de timpul de care beneficiază, de atenţia pe care o acordă 

educaţiei copilului în şcoală şi în familie, părinţii vor răspunde de cele mai multe ori ,,prezent” solicitărilor 

noastre. Dacă avem o colaborare strânsă cu părinţii, dacă încercăm să-i aducem aproape de eforturile pe 

care le facem pentru educarea copiilor, roadele acestei colaborări nu se vor lăsa aşteptate. 
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STUDIU PRIVIND INFLUENȚA FAMILIEI                                                                             

ÎN PERFORMANȚA ACADEMICĂ LA DISCIPLINA FIZICĂ 

 

 

 

prof. Delia Elena Pintilie                                                                                                            

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” 
 

 

 

Mulți factori și motive au fost prezentați ca fiind responsabili pentru scăderea continuă a standardului 

academic al sistemului nostru educațional actual. Acestea includ: atitudinile profesorilor în activitate, lipsa 

de seriozitate a elevilor, efectul economiei diminuate, emigrarea părinților. Trebuie să recunoaștem că 

tipologia familiei este un factor major care contribuie la performanța academică a elevilor. Prin urmare, 

este important ca nivelurile acestor contribuții și influența pe care o au asupra copiilor să fie examinate, 

astfel încât să se poată face sugestii utile părinților, profesorilor, planificatorilor educaționali și guvernului. 

Mediul familial și influența sa socializatoare modelează personalitatea copilului. Motivația este cea mai 

mare nevoie pentru a obține performanțe mai eficiente în domeniul acesta fără efort.  

Când anumiți factori sunt eminenți în mediul familial al unui copil, este clar că copilul va fi motivat 

și condus către un obiectiv academic ridicat. Laudele, stimulentele, recomandările și alte forme de sistem 

de recompensă ar trebui utilizate ca factori motivaționali pentru a stimula elevii la realizări superioare. Este 

probabil ca succesul pe care îl obține un copil în timpul școlii să fie în mare măsură dependent de tipul de 

familie căruia îi aparține.  

De exemplu, un copil ai cărui părinți sunt foarte interesați de ceea ce face la școală și îi oferă sprijinul 

necesar prin furnizarea tuturor cărților și finanțelor necesare are un mare avantaj față de un copil ai cărui 

părinți nu-i acordă acest tip de stimulente și încurajări. Mai mult decât atât, atitudinile elevilor față de 

învățare și performanțele educaționale sunt modelate de tipul de stimuli oferite de diferitele lor medii. Acest 

lucru poate fi luat în considerare în ceea ce privește tipul de familie, casa, orientarea socială a părinților, 

nivelul educațional, ocupația pentru a menționa doar câteva. Prin urmare, este evident că performanța 

elevilor este condiționată de stimulul oferit de familie. 

O analiză a procentului de abandon școlar secundar astăzi implică faptul că acești elevi provin de 

obicei din case separate, din familii monoparentale, familii în care unul din părinți sau chiar ambii sunt 

plecați la muncă în străinătate sau cu alte probleme legate de socialitate. Prin urmare, este evident că 

performanța elevilor este condiționată de stimulul oferit în casă.  

Poziția economică a părinților este unul dintre factorii majori care pot influența foarte mult educația 

unui copil. În majoritatea familiilor unde unul dintre părinți sau niciunul dintre ei nu poate obține venituri 

suficiente pentru a susține familia, în fața malnutriției și a altor efecte emoționale și psihologice, dezvoltarea 

mentală a copilului ar fi mult întârziată. O familie cu venituri reduse, cu o mulțime de probleme de hrănire, 

poate produce copii la care dezvoltarea fizică și mentală prezintă adevărate provocări pentru eforturile școlii 

în vederea dezvoltării optime a copilului. Prin urmare, acest studiu de cercetare are scopul de a explora 

gradul în care acești factori influențează performanța educațională a elevilor. 

Scopul studiului este de a afla dacă statutul socio-economic al părinților influențează performanța 

academică a elevilor la disciplina fizică, de a afla dacă realizarea educațională a părinților afectează 

performanța academică a elevilor lor în fizică, de a afla influența dimensiunii familiei asupra educației 

educaționale a elevilor la fizică. 

În scopul acestui studiu de specialitate au fost formulate următoarele întrebări de cercetare: 

• Statutul socio-economic al părinților influențează performanța academică a elevilor? 

• Există vreun efect al dimensiunii familiei asupra performanței academice a studenților la fizică? 

Următoarele ipoteze au fost testate pentru a ghida acest studiu; 
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• Statutul socio-economic al părinților nu are un efect semnificativ asupra performanței academice a 

studenților la fizică. 

• Nu există un efect semnificativ între dimensiunea familiei și performanța academică a studenților 

la fizică. 

Studiul  poate ajuta părinții să fie conștienți de efectul pe care familia îl are asupra copiilor și de 

modul în care acest lucru îl afectează pozitiv sau negativ pe copil în raport cu performanțele lor academice. 

Din recomandările disponibile, aceștia vor putea adopta măsuri în așa fel încât să aibă performanțe 

academice bune.  

În mod similar, este probabil să încurajeze părinții să-și ajute copiii să se descurce mai confortabil în 

școală. Acest studiu ar putea ajuta, de asemenea, copiii din diferite familii să fie conștienți și să aibă în 

vedere capacitatea părinților de a le oferi toate cerințele necesare în școli și, de asemenea, să îi 

compătimească în problemele și situațiile familiale. Mai mult decât atât, planificatorii educaționali și 

curriculari ar putea fi îndrumați în planificarea curriculumului fără rigiditate pentru a se potrivi diverselor 

medii culturale. În plus, profesorii ar fi conștienți de faptul că o relație cordială între părinți și profesori 

poate îmbunătăți într-un fel influența mediului familial asupra performanței academice a unui copil în 

școală. 

Studiul a fost aplicat în mai multe licee cu profile diferite: tehnologic, economic și teoretic, dar și la 

clase de gimnaziu.  

Bineînțeles că familia influențează rezultatele academice nu doar la disciplina fizică, dar această 

disciplină are un caracter mai deosebit prin caracterul ei preponderent aplicativ. Familia influențează 

rezultatele academice prin statutul economic pentru că în lipsa dotărilor corespunzătoare în școli, de 

exemplu ajutorul familiei în realizarea unor experimente la proiectele primite prin sprijinul material 

corespunzător este important. Apoi statutul educațional al părinților constituie un alt factor care influențează 

rezultatele academice. Începând cu primii pași la această disciplină, ajutorul părinților în studiul individual 

poate constitui un factor catalizator al performanței școlare și poate da un început bun în parcursul acestei 

discipline.   

Exemplele pozitive din familie privind studiul în general dar și capacitatea părinților de a sprijini 

elevii din punct de vedere intelectual constituie un alt factor catalizator pentru parcursul academic al elevilor 

la disciplina fizică. Nu de puține ori copiii care provin din medii cu grad mai scăzut al pregătirii intelectuale 

sau cu un statut social și material mai scăzut, nu sunt sprijiniți în demersul academic și se lasă ușor 

descurajați. Fizica nu este o disciplină facilă și este o disciplină care necesită efort intelectual și 

consecvență. Doar o familie care sprijină acest lucru poate ajuta elevul în motivarea pentru studiul acestei 

discipline.  

Nu de puține ori întâlnim elevi cu reale înclinații spre studiul acestei discipline care dacă ar lua în 

considerare includerea în parcursul lor școlar a unei facultăți din domeniul științelor, cu siguranță ar avea 

succes și nu de puține ori am observat că aceștia se descurajează pe parcursul liceului și aleg căi mai facile 

profesional doar pentru că familia nu le sprijină demersul.  

Deși școala în România este gratuită, fizica, chimia sunt discipline la care ajutorul familiei, atât 

material cât și intelectual, este un factor care influențează foarte mult demersul academic. Și astfel, de multe 

ori, mulți elevi se pierd în parcursul școlar și abandonează.  

Dacă ar exista măsuri guvernamentale astfel încât școala să aibă resursele necesare să sprijine mai 

mult astfel de elevi, dacă elevii ar fi conștienți că familia poate constitui un handicap care poate fi depășit, 

poate mai mulți elevi talentați spre această disciplină și spre disciplinele STEM în general, ar putea  să își 

atingă potențialul și să contribuie la dezvoltarea societății în general.             
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CUM POT AJUTA PĂRINȚII LA EFECTUAREA TEMELOR? 

 

Prof. înv. pr. Alina Mariana Pintilii 

 

 

Acum, mai mult decât oricând, părinții sunt cei care poartă răspunderea modului în care copiii își 

desfășoară activitatea școlară, în mediul online. Se impune, așadar, să-i sprijinim pe părinți cum să înțeleagă 

cum își pot ajuta copilul în modul cel mai eficient la temele pentru acasă. 

Tema pentru acasă și studiul acasă pot deveni o oportunitate excelentă pentru părinți să devină 

implicați activ în procesul de învățare al copilului lor, dându-le acestora o idee despre activitatea școlii. 

Școlile pot face mult pentru a-i ajuta pe părinți să se implice în tema pentru acasă și învățatul de acasă, fiind 

conștienți și sensibili fașă de moștenirea culturală a copiilor și, luând toate acestea în considerație, modelând 

atât natura temei pentru acasă, cât și resursele care sunt cerute pentru finalizarea lor.  

Școala poate oferi o abordare pozitivă și alternative constructive pentru copiii care au nevoie de 

susținere specială pentr a-i face să lucreze bine. Aceasta ar putea implica resurse sau o zonă special 

amenajată pentru efectuarea temei pentru acasă De exemplu, cluburile pentru teme au avut o influență 

pozitivă, atât asupra atitudinilor copiilor, cât și asupra calității temei. 

Școlile pot ajuta părinții să-și sprijine copiii la învățătură: 

• Dați părinților informații într-un limbaj accesibil despre: 

- programul de lucru al copilului, 

- abordările școlii vizavi de metodele de învățare/predare potrivit curriculumului, 

- felul în care își pot sprijini copilul acasă. 

• Asigurați-vă că fiecare subiect este legat de sistemul oficial de raportare prin: 

- analizarea progreselor copiilor la serile părinților, 

- carnetul de note al copilului. 

• Organizați ateliere de lucru, pentru a încuraja implicarea practcă a părinților și susținerea în zone-

cheie, cum ar fi matematica, scheme de citire în doi/ individual, Științe etc. 

• Discuții periodice și linii fierbinți pe tema pentru acasă/ recapitulare, uneori conduse de părinți 

experimentași/ membrii Comitetului de părinți. 

• Asigurați-vă că implicarea părintească în învățarea copiilor este un subiect recunoscut al activității 

personalului didactic și al dezvoltării profesionale (de exemplu, ghid pentru cadrele didactice, recapitulare 

și discuții în cadrul întâlnirilor de catedră, activități formare) 

• Elaborați o politică de efectuare a temei pentru acasă, bazată pe un contract negociat între profesori, 

părinți și elevi. Întăriți acest lucru, printr-un carnet de mesaje/ grup de comunicare, a cărui eficiență să fie 

revăzută în mod regulat. 

• Cluburile de efectuare a temelor oferă elevilor ajutor de care ar putea avea nevoie pentru a-și finaliza 

tema pentru acasă, care prezintă probleme. Este o resursă valoroasă pentru toți elevii al căror mediu parental 

nu este încurajator pentru lucrul acasa, de exemplu: 

➢ Mulți frați, astfel încât nu există posibilitatea unei perioade liniștite, neîntrerupte 

➢ Teme care prezintă probleme, la care elevii nu ar putea primi ajutorul de care au nevoie, mai ales 

dacă părinții lor au primit o educație formală limitată 

➢ Unii copii au în îngrijire copii mai mici sau chiar părinți care le iau din timpul pe care ar trebui să-

l acorde temelor 

➢ Uneori, copiii au alte responsabilități în cadrul familiei 
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➢ Acolo unde tema este folosită pentru a consolida munca din clasă, iar elevul a avut dificultăți cu 

acea parte de activitate, clubul pentru teme îi va da posibilitatea de a primi explicații suplimentare. 

Cluburile pentru efectuarea temelor sunt ținute după cursuri, în mod obișnuit. Acestea sunt conduse 

de un cadru didactic voluntar, dar pot fi conduse și de părinți voluntari. Aici se pot desfășura o serie de 

activități, inclusiv sporturi, teatru sau muzică, sau, suplimentar, este disponibilă o sală în care copiii își pot 

aduce temele și pot primi ajutor de la un învățător, prin rotație.  

Această activitate ar putea fi condusă de un părinte volunatr sau de un elev mai mare, Este important 

să existe o sală de clasă disponibilă. Când copiii mai mici sunt puși să citească, această activitate poate fi 

asistată de un părinte voluntar sau de un elev mai mare, care intră pentru 10 minute, de două sau de trei ori 

pe săptămână, pentru a asculta un copil cum citește la sfârșitul unei zile de școală. 
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FAMILIA, UN SPRIJIN 

 

 

PINZARU RODICA 

 
 

 

Familia este grijă, dragoste, loialitate, prietenie, sprijin. Familia este o putere imensă cu care poți 

depăși toate obstacolele pregătite de soartă. Oameni sănătoși, încrezători și cu spirit puternic cresc în familii 

cu drepturi depline. Familia ... Toată lumea știe sensul acestui cuvânt. Poate la prima vedere sensul familiei 

în viața unei persoane pare destul de simplu. Dar, de fapt, nu este atât de simplu să descrii în mod specific 

sensul familiei va dura destul de mult timp în cuvinte și termeni. Există o glumă amuzantă printre oameni 

că familia este un stat mic, papa este președintele în acest stat, mama lui este adjunctul său, iar copiii joacă 

rolul oamenilor. O familie poate fi formată din trei sau mai multe persoane, cu cât sunt mai multe persoane 

dintr-o familie care se iubesc, cu atât este mai ușor să trăiești și cu atât este mai ușor să depășești problemele. 

O familie poate consta nu numai din tată, mamă și copii. Dar din generația mai veche, aceștia sunt bunicii, 

bunici, străbunicii, străbunicii.  

De asemenea, unchii, mătușile, nepotii și chiar rudele îndepărtate sunt considerați o familie. O familie 

nu este doar acolo unde se nasc copii, ci este ceva mai mult decât doar rude. Există dungi alb-negru în viață, 

dacă oamenii iubitori sunt în apropiere, atunci viața devine mai ușoară, este important să vă amintiți că 

puteți găsi o cale de ieșire din orice situație. Principalul lucru nu este închis și nu încercați să rezolvați 

singuri problemele. Este de două ori plăcut să te bucuri de victoriile tale, de succesele când există o familie 

în apropiere.  

Există mulți oameni pe lume și fiecare are propriile valori, dar cea mai importantă valoare pentru o 

persoană ar trebui să fie o familie! Și adevărul este, ce ar putea fi mai important și mai scump decât o 

familie ?! Pentru o persoană care știe ce este o familie, nu este nimic mai rău decât pierderea celor dragi. 

Din păcate, în lumea modernă există o mulțime de orfani. Este foarte dificil pentru astfel de copii să se 

adapteze singuri, este dificil să găsească un limbaj comun cu colegii și cu adulții. Astfel de copii nu aleg 

întotdeauna calea luminoasă și corectă. Dacă o persoană este singură și nimeni nu-l iubește. Nu acceptă, nu 

valorizează sau protejează. Dacă un copil sau un adult nu au ocazia să-și împărtășească durerea, nu este 

nimeni care să ceară sfaturi, este dificil pentru astfel de oameni, copiii să găsească calea cea bună în viață.  

Nu este o coincidență faptul că în cele mai vechi timpuri credeau că nu există o nenorocire mai rea 

decât un orfan. Trebuie să ai grijă de părinții și familia imediată, pentru că dragostea și grija lor nu au preț. 

Familia este cea care va ajuta, ierta, nu va lăsa singur cu mâhnire sau cu o problemă și nu se va abate 

niciodată. 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să se lipească pentru a-și atinge obiectivele și 

pentru a rezolva problemele comune, în special pentru a supraviețui și a se înmuia. În societatea modernă, 

familia nu mai este marea comunitate pe care au trăit-o oamenii antici. Acum familia este limitată la un 

cerc specific de oameni. Și totul începe cu doi - bărbați și femei care au decis să continue să meargă viața 

împreună, mână în mână, pentru a fi una. Din punct de vedere legal, familia este o unitate separată a 

societății, o uniune voluntară a unui bărbat și a unei femei. Acesta are ca scop, în primul rând, crearea unei 

vieți și procreări comune. 

 Ce se înțelege prin cuvântul „familie” de către fiecare dintre noi? Nu există un singur răspuns la 

această întrebare. Toți oamenii sunt diferiți, cu toate acestea, familia pentru toată lumea este colțul în care 

se află locuința, iar oamenii apropiați așteaptă mereu. Este ușor de înțeles că familia este o valoare care 

trebuie protejată și păstrată. Tinerii, ajungând la o anumită vârstă, se întâlnesc între ei, simt simpatie, care 

ulterior degenerează într-un sentiment mai puternic - iubirea. Un bărbat și o femeie decid să locuiască 

împreună și, după ceva timp, își înregistrează oficial căsătoria la oficiul registrului. Familia este o muncă 

de zi cu zi. Mai devreme sau mai târziu, primele sentimente puternice se estompează, dar sunt înlocuite de 

un atașament mai puternic față de partener, respect reciproc și iubire adevărată unul față de celălalt. Atunci 

când creează o familie, un bărbat și o femeie intenționează să primească beneficii neprețuite pentru ei înșiși: 
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respect reciproc, dragoste și fidelitate, îngrijire și sprijin în orice situație de viață, precum și oportunitatea 

de a împărtăși bucuria și fericirea cu persoana iubită.  

Cel mai important obiectiv al ambilor parteneri care sunt căsătoriți este să aibă copii. Pentru aceasta 

se străduiește fiecare familie tânără, pe lângă stabilirea unei vieți comune și petrecerea timpului împreună. 

Tot soția, atenția și grija sunt că soții fericiți sunt gata să le ofere copilului lor în fiecare secundă. Numai 

într-o familie socială sănătoasă un copil poate fi crescut de o persoană reală și o personalitate plină de drept. 

Fiecare persoană este deja născută, trăiește și este crescută într-o familie pentru a-și crea propria persoană 

în viitor. Lanțul familial se întinde continuu de la părinți la copii și de la copii la nepoți - și așa mai departe 

de la generație la generație, deoarece prestațiile familiale și familiale sunt recunoscute ca fiind cea mai 

înaltă valoare socială din lumea noastră vastă. 
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EDUCATIA PARINTILOR 

 

Prof. Înv. primar. PIRLOG MARIANA 

An scolar 2020/2021 
 

 

Motto: „Spune-mi si o sã uit. Aratã-mi si poate n-o sã-mi amintesc. Implicã-mã si o sã înteleg” 

(proverb american) 

Educatia, definitã în termeni foarte generali, este un proces al cãrui scop esential este de a usura o 

anumitã modificare de comportament. Pãrintii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 

în mediul familial. Împreunã cu pãrintii, scoala îsi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea 

primarã a copilului. În acest context, educarea pãrintilor dupã pri ncipii stiintifice de psihopedagogie devine 

onecesitate. 

Pãrintilor le revine rolul esenþial în cresterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existent 

materialã, cât si un climat familial afectiv si moral. Sunt situatii în care familia considerã cã este suficient 

sã se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hranã, îmbrãcãminte, locuintã, cheltuieli zilnice etc.), 

ignorând importanta unei comunicãri afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenentã. 

În general, comportamentul parental este inspirat din propria exterientã de viatã a acestora, astfel 

perpetuând atât aspecte pozitive cât si negative, pe parcursul mai multor generatii. 

Voi prezenta un model de atelier de lucru numit “Invitatie la dialog!” 

Echipele formate exclusiv din pãrinti, respectiv copii, vor avea de reconstituit fisa/plansa/pagina de 

revistã/afisul, în aceeasi perioadã de timp. Prin acest exercitiu se urmãreste sensibilizarea participantilor 

asupra efectelor pozitive ale lucrului în echipã: comunicarea, valorificarea propriilor resurse, implicarea 

activã în îndeplinirea sarcinii. 

Materialul pentru puzzle va fi tãiat într-un numãr de bucãti corespunzãtor vârstei elevilor. Dacã 

numãrul participantilor este prea mare, fiecare categorie de participanti poate fi împãrtitã în douã sau mai 

multe grupe. Grupele trebuie echilibrate numeric. Participantii au la dispozitie 10 minute pentru 

reconstituirea imaginii. 

În cadrul echipei, membri acesteia trebuie sã combine cunostinþele teoretice, practice, aptitudinile si 

abilitãtile. 

Luarea deciziei: 

Pânã nu de multã vreme, educatia însemna dominare, fricã, inducând copilului teama de a nu pierde 

dragostea pãrintelui sau anumite favoruri. Prin aceste mijloace copiii erau constrânsi sã se supunã. Dacã nu 

dãdeau roade, atunci urma pedeapsa. De cele mai multe ori disciplinarea a fost confundatã cu pedeapsa. 

Efectele sunt nefaste: 
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 Va avea o imagine de sine negativã 

 Va învãta sã rãspundã la situatii frustrante cu agresivitate 

Disciplinarea pozitivã: 

 Va avea resentimente fatã de pãrinti 

 Va avea repulsie fatã de comportamentul dorit 

 Va face pe plac altora, neglijând interesele proprii 

 Va putea dezvolta tulburãri emoþionale. 

Termenul de „disciplinã” este înrudit cu termenul de „discipol”. Prin urmare, disciplina reprezintã o 

experientã de învãtare. Aceasta poate fi resimtitã de cãtre copil ca fiind dureroasã. Rolul pãrintelui este sã-

l încurajeze pe copil sã persevereze în acest proces de învãtare a unor comportamente specifice vârstei si a 

asumãrii responsabilitãþilor. Copiii învatã cel mai bine imitând, uneori inconstient, comportamentul oferit 

de cãtre pãrinte. 

Eficienta este datã de câteva elemente: 

 Constituie bazã pentru adaptarea copilului la cerintele ulterioare ale vietii de adult. Sunt orientate 

spre asumarea de responsabilitãti. Pãrintele va rãspunde cerintelor specifice vârstei, fãrã a deforma 

imaginea de sine a copilului. 

 Implicã activ copilul în procesul de învãtare a comportamentelor dorite. Pãrintele îl implicã pe 

copil în stabilirea de reguli, în identificarea consecintelor. Aceastã metodã va dezvolta comportamentul de 

autodisciplinare, ajutându-l sã facã fatã cerintelor sociale 

 Interiorizarea unor reguli stabilite împreunã cu pãrintii, fãrã a fi nevoie de constrângeri exterioare. 

Desi pânã la trei ani copilul nu poate sã interiorizeze reguli, este vital ca si în acest stadiu el sã dezvolte 

o imagine pozitivã despre disciplinã. 
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FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI 

 
Prof. Pîrvu Simina                                                                                                                                    

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 

 

 

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 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. 

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 ceea 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.  

 

De asemenea, 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 îi 

înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea. 

 

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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Importanța educației în familie 

(Studiu de specialitate) 

 

 

Pîrvulescu Ștefania Ana Maria 

Grădinița Liceului Teologic, Târgu Jiu 

 

 
 

Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui 

influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Astfel, legătura copilului cu familia este extrem de 

puternică și, din multe puncte de vedere, de neînlocuit. 

Mediul familial influențează în mare măsură, pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică și  intelectuală a 

copilului, în funcție de caracteristicile sale: familie armonioasă cu nivel cultural ridicat sau dimpotrivă-cu 

dizarmonie în cuplul parental, certuri, divorț, maltratarea copiilor, etc. De regulă, familia se plasează undeva 

între pozitiv și negativ, influențele putând fi și de un fel și de altul. Copilul este deosebit de receptiv la 

atitudinile, comportamentele, limbajul, relațiile părinților sau la relațiile dintre părinți și copii. De aceea 

creșterea și educarea copiilor reprezintă îndatoriri și responsabilități deosebit de importante ale familiei, 

oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 

Mediul educogen familial are influențe deosebit de puternice asupra formării personalității copilului, 

a comportamentului lui, care își mențin forța educativă uneori toată viața. De aceea, poporul  român  acordă 

o importanță deosebită educației ,,celor 7 ani de acasă’’. 

După intrarea copiilor la grădiniță sau  școală, funcția educativă a familiei nu încetează, ci ea continuă 

cu aceeași importanță, realizându-se, însă, într-o ipostază nouă, de interacțiune a funcției educative în 

familie, cu funcția educativă a instituțiilor de învățământ. De astfel, funcția socio-educativă 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 vină cu un sfat bun pentru ei. 

Familia trebuie să ofere copilului acel sentiment de siguranță care apare tot mai mult astăzi drept 

condiție fundamentală a dezvoltării și echilibrului său interior. 

Familia constituie un cadru relativ stabil și coerent în care anxietatea provcată în copil de 

incapacitatea sa de a face față numeroșilor sttimuli interni și externi ce îl asaltează este redusă considerabil. 

Aceasă acțiune securizantă care, la început, este exercitate mai ales de mamă, permite copilului să se 

instaleze în viața curentă. 

Temelie a autocontrolului de mai târzia, autoritatea părinților constituie un instrument de socializare 

de primă importanță. 

Pentru copil, a trăi înseamnă înseamnă a crește, a acumulta experiențe, a se diferenția de ceilalți și a 

deveni el însuși. 

A accepta copilul, a-l iubi înseamnă și a accepta cacarteristicile lui proprii și mai cu seamă starea lui 

nematură, ignoranța, slăbiciunea, pornirea sa spre zgomot și mișcare, trebuința sa de experiențe  fără număr. 

A accepta copilul înseamnă a accepta această dorință aprinsă dea a explora și de a face încercări cu 

mâinile lui, a ccepta aceast efort de descoperire și invenție care începe chiar din leagăn și nu se termină 

niciodată; înseamnă a accepta și riscurile pe care și le asumă copilul în setea lui de aventură! Pe alt plan, 

înseamnăa accepta setea lui neinstovită de a aîntelege și nenumăratele lui întrebări prin care se exprimă 

această trebuință și deci a-i da răspunsurile pe care el le așteaptă, nu glume sau refuzuri care aduc pe copil 

în lumea lui de nonvaloare și igonoranță… și lămurire întemeiate pe un efort continuu de inițiere pentru  

viața  reală care să țină seama de  posibilităților asimilare. 

Sentimentul lui de siguranță cere într-adevăr ca el să-și facă o imagine cat mai corectă despre lumea 

în care trăiește, pentru a învăța să facă treptat față exigențelor ei. 
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Sentimentul de siguranță este dat de libertatea acordată acestuia. Veșnic însoțit,condus, ținut sub 

control, copleșit de interdicții, directive, sfaturi sau  ăndemnuri, copilul nu se mai simte acceptat în realitatea 

lui individuală decât atunci când nu are sprijinul autorității părintești. 

Locul în care copilul invață să fie iubit și să iubească, cu mult înainte ca el să fie in stare să facă o 

asemenea distincție, este deci cadrul familial. Aici este cadrul în care copilul își va putea investi toate  

resursele emoționale și va învăța treptat  să le controleze, făcând  încetul cu încetul experiența întregii game 

a sentimentelor. 

Fiindcă este un mediu  mai ales afectiv, familia constituie o adevărată școală a sentimentelor: în acest 

fel familia modelează personalitatea în dinamismele sale fundamentale. 
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THE IMPORTANCE OF THE  INVOLVEMENT OF THE FAMILY IN THE 

CHILDREN’ S EDUCATION 

 

Prof. Piscan Nicoleta 

 
 

Education is one of the key components that bring growth and progress into society. The more people 

in a society are educated, the more they can provide a beneficial contribution to their environment. This 

fact increases the importance of education in society and has resulted in governments investing in education 

more than ever before. 

Another fact that adds value to the importance of education is that it has an essential role in an 

individual’s life. In an era of “Lifelong Learning” understanding the importance of education is also the 

ultimate key to success. 

Education is a lasting process. Academic performance in primary education plays a crucial role in 

obtaining further educational opportunities. Together with high quality educational facilities and social and 

living environments, the family plays a key role in providing children with learning opportunities. 

Education opportunities and welfare for all children require effective investments in families and in high 

quality education institutions. A new family policy should take on a child’s perspective and tie the 

children’s environments – families, education institutions and infrastructure – closely together.  

The family is the primary environment children grow up in – regardless of the many forms that family 

might take. Together with high-quality educational facilities and social and living environments, the family 

plays a key role in providing all children with learning opportunities and the chance to participate in society 

and in life. 

But today, children, mothers and fathers face new and greater challenges. Their daily activities and 

their lives together have changed in recent years – a situation for which policymakers have yet to develop 

appropriate responses. Creating a new child-centered family policy means: 

• Taking children seriously as the ones who set the pace. 

• Putting the focus on the child, checking each policymaking measure in terms of how it impacts 

children and their needs. 

• Acknowledging the realities families now face. 

• Establishing the political and legal framework needed to effectively combat child and family 

poverty. 

• Supporting and strengthening families based on their individual needs. 

• Increasing the number of high-quality educational institutions. 

• Taking responsibility, together with parents, for how children grow up in society. 

Children’s opportunities depend highly on the socio-economic standard of the families they grow up 

in. As research has shown, poverty is the main factor that places children at greatest risk when it comes to 

being deprived of educational opportunities and the chance for participation.  

In the preschool period, the education and interest of the child from the family should  be of high 

importance. The positive attitudes of the family in the 0-6-year-old preschool (kindergarten) period and the 

conscious raising of their children turn into sustainable success in the school period. 

On the contrary, it is known that children with problems have failed in school life. Children with 

personality and behaviour disorders can have adaptation problems when they start school. Some of the 

common mistakes in family education are: 

• Parents  do not treat their children as individuals. Not accepting children as individuals can also 

cause parents to find their children’s behaviours strange and wrong even if they are not. Such an educational 

method will have a negative impact on academic life as it may lead to personality problems in the child.. 
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• Being overly anxious and seeing the outside world as a complete threat for the child adversely affect 

the social development of the child. In particular, preventing the socialization of the child by thinking that 

the circle of friends will be harmed (obstacles restricting the size of the child) may cause the child to become 

a nerdy person. 

• Parents, who have not been able to fulfil their dreams, wish their children to achieve those dreams 

and this is a huge mistake in itself. Each individual has its own characteristics and interests. Children are 

individuals and their interests should be explored and healthy directions should be made. 

• It is also not right to leave indifferent, to show lack of affection and to leave everything under control 

of the child. Parents should check whether their children are fulfilling their responsibilities. 

• It is not correct to compare children with friends/peers. If a comparison is to be made, the 

development of the child should be done to assess whether everything is in order. The benchmarking should 

not be based on a person but on the general peers. 

• Finally, it is one of the biggest mistakes that the family members do not question themselves in 

failures. The child should be able to live his childhood. The approaches like “You are a grown-up now, you 

are a man and you are not a child!” are not educational, but they are frustrating. Children should play, move, 

make small clumsiness, touch the stone to the soil, dirty the head and live their childhood. 

The children of today are the adult citizens of tomorrow. Building a brighter future is only possible 

with a more personalised education system. Yet there is so much to do to improve the awareness on the 

importance of early childhood education. The importance or role of the family in the development of the 

child is not limited to the practices on the child.                                    

Providing a peaceful family environment to the child significantly affects both educational life and 

personality development. It is necessary not to argue with the child or to exert physical or emotional 

violence. Let’s take a look at the words of successful people who have provided many benefits to the world: 

- „ An investment in knowledge pays the best interest”- Benjamin Franklin 

- „ The roots of the education are bitter but the fruit is sweet”- Aristotel 

- „ He who opens a school door, closes a prison”- Victoe Hugo 

- „ I have no special talent, I’m passionately curious”- Albert Einstein 

- „Education is the most powerfull weapon hich you can choose to change the world”- Nelson 

Mandela 

- „Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever”- Ghandi 

Understanding the importance of education is the ultimate key for parents to guide their kids to 

success. Children, who will become the adults of tomorrow, can only have a healthy and balanced future 

life if they are supported with knowledge. 
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Familia este mediul în care copilul învață și deprinde cele mai importante reguli de purtare 

cuviincioasă, a unui comportament social demn de apreciat. 

Este important ca părinții să creeze copiilor un program prin care, copilul să se poată dezvolta social, 

psihologic, intelectual. Alături de copii, în tot ceea ce întreprind, însoțiți și încurajați chiar și în cele mai 

mici realizări, copiii se vor simți apreciați, încurajați, vor simți resursele pentru a se adapta cerințelor 

societății, vor simți afecțiunea părinților lor.O mângâiere, o strângere în brațe , un te iubesc !va fi cufărul 

pe care îl vor purta cu ei permanent oriunde vor merge. 

Crescând, copilul merge la grădiniță, unde are parte de un program zilnic bine conturat, numeroase 

activități.Părinții trebuie să asigure demersul educativ al grădiniței și în programul de acasă , să asigure 

echilibrul între acasă- grădiniță. 

Copiii învață prin joc să cunoască lumea exterioară, să o îndrăgească.o dată intrați în lumea lor, 

părinții vor putea să îi ajute pe copii să realizeze cu entuziasm lucruri pentru care nu manifestau interes. 

Pentru unii copii cărțile sunt jucării preferate , având un loc bine stabilit în colțul casei uțor de accesat, 

pentru alți copii, cărțile sunt doar suporturi pentru mâzgălit, aruncat.meseria de părinte este o adevărată 

artă. Pentru a ajuta copilul să iubească poveștile, hrana pentru suflet, cărțile, este bine ca fiecare părinte să 

cumpere cărți și să le citească copiilor de la o vârstă fragedă. Periodic să citească cu copilul urmărind cu 

degețelul pe carte, să împrumute cărți și să dăruiască la rândul său cărți prietenilor. Eforturile părinților vor 

fi răsplătite pe deplin, când copiii vor crește, vor fi sociabili, comunicativi, buni prieteni, cu un mare bagaj 

cultural- pregătirea pentru viață va fi realizată cu succes. 

Familia este un prim adăpost al copilului, prima bază de lansare a copilului în lume. Felul în care 

părinții își exercită rolul, reglează raporturile dintre membrii familiei, grija, organizarea treurilor din 

gospodărie, activitățile creative, recreative sunt trăiri puternice ale fiecărui copil percepute în mod diferit 

la fiecare vârstă. 

O bună educașie în familie depinde de stilul de viață pe care îl adoptă familia, ambianța, climatul 

socio-afectiv influențează personalitatea copilului. Reușita privind devenirea copilului depinde de acești 

factori.  
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"Casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei trebuie să fie locul 

cel mai drag de pe pamânt. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, ca pe 

orice meleaguri ar umbla apoi omul, oricâți ani ar trece, inima tot acasă îl va trage. În toate încercările și 

necazurile, casa este limanul sufletului." Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna 1872 - 1918 

Familia este o instituţie divină întemeiată de Dumnezeu înca de la creaţia omului . Având în vedere 

instituirea ei de către Dumnezeu, familia are un caracter sacru, subliniat fiind faptul că ea are drept prototip 

familia divină, Sfânta Treime, care are drept temelie, iubirea desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea 

Persoanelor Acesteia. Prin aceasta se evidenţiază faptul că familia este cea mai de seamă instituţie aşezată 

în slujba vieţii, toate celelalte instituţii care au rolul de susţinerea şi promovarea vieţii omului fiindu-i 

subordonate, atât sub aspectul originii lor, cât mai ales în ceea ce priveşte rolul şi menirea lor. Fără a 

minimaliza contribuţia celorlalte instituţii în ceea ce priveşte susţinerea şi promovarea familiei, încerc să 

subliniez faptul că din punct de vedere al importanţei, al rolului şi al specificului, familia este evident 

superioară, întrucât ea este locul unde se creează şi se formează persoana umană.  

Transformarea unui individ în persoană este „cea dintâi operă a familiei”. Cu alte cuvinte, familia 

este un adevărat leagăn al vieţii, este locul unde se plămădeşte, se naşte şi se dezvoltă viaţa omului. La 

originea vieţii se află familia ca şi nucleu al societăţii, iar la temelia acesteia este căsătoria. 

Din punct de vedere al al învăţăturii creştine, familia, numită sociologic, “celula” socieţii, presupune 

două aspect, unul biologic şi altul moral. Sub aspect biologic, familia trebuie considerată ca “ prima celulă” 

a societăţii, întrucât într-un neam în care căsătoria şi familia suportă grave aspecte sub aspectul 

seminificaţiei şi a rolului lor pentru om în general, mai devreme sau mai târziu acel neam este supus 

dispariţiei.  

Cât priveşte aspectul moral, familia e considerată în mod justificat o „celulă” a societăţii, întrucât se 

pun bazele educaţiei, în familie începe „dăltuirea” sufletului creştin, familia este cea mai  abilitată 

componentă a unei societăţi pentru a practica această „artă” supremă, care este educaţia. Familia creştină, 

dincolo de locul cel mai potrivit pentru formarea personalităţii umane, ea este şi o şcoală care formează pe 

membrii ei pentru viaţa socială. Astfel, dacă în familie armonia şi sentimentele de dragoste sunt cele care 

fundamentează relaţiile dintre membrii ei, această stare de fapt, va influenţa hotărâtor şi pozitiv relaţiile cu 

semenii noştri, faţă de care morala creştină, ne îndeamnă să ne comportăm, ca şi cum aceştia sunt membrii 

ai familiei noastre.  

Misiunea familiei este de a deveni în primul rând, o comunitate profundă. Tot ce avem mai frumos şi 

mai scump, tot ce reprezintă dor, căldură, dragoste, emoţie şi nostalgie – familia! …Şi, din păcate – ceea 

ce rănim cel mai mult – cei mai dragi oameni, care sunt sufletul nostru – familia! Valoarea supremă şi 

fericirea cea mai mare a vieţii constă în ei, în oamenii dragi sufletului nostru – părinţii, fraţii, iar mai apoi 

partenerul de viaţă şi copiii.  

Copiii sunt îngeraşii ce au venit pe pământ să ne învie inimile ofilite de nedreptățile vieții şi să ne 

dăruiască o nouă rază de lumină, o nouă speranță. O linişte nedefinită îşi face sălaş în străfundurile sufletului 

meu când mă gândesc la dulcea-mi mamă, un înger coborât din înalt, cu părul castaniu, cu ochi căprui. Aşa 

cum Maica Domnului în viaţa pământească L-a purtat pe  Micul Iisus în braţele şi în inima sa, la fel cum 

soarele este nedespărţit de razele lui calde şi strălucitoare, aşa şi mama m-a ocrotit neîncetat cu braţele calde 

ale rugăciunilor ei, căci ,,orice mamă rămâne mamă pentru veşnicie, nu se desparte de copilul ei când îl 
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naşte. Și nu se desparte de el nici când moare, îl ţine în inima ei, îl are în inima ei’’(Arhimandrit Teofil 

Părăian).  

Imaginea ei răsare tainic ca o lumină lină, a unei dimineţi de primăvară, atunci când mă pierd prin 

hrubele adânci ale întunericului. Ochii săi, topiţi în căldura smereniei, au fost izvorul unei iubiri 

tămăduitoare. Asemenea Născătoarei de Dumnezeu care mijloceşte pururea pentru fiii ei duhovniceşti, 

măicuţa  s-a  rugat  cu lacrimi de pocăinţă pentru binele meu şi al fraţilor mei. Prin năframa cusută cu 

suspine i se zărea părul nins, moale. Zâmbetul ei senin, scăldat în puritatea unei lăcrămioare, răspândea o 

bucurie mai presus de fire, mirosul ei ne chema de la sute de Kilometri, astfel încât nici o picătură de rouă 

de tristeţe,  să nu îndrăznească se aşeze pe sufletele noastre.  Adesea mi se pareă că pe chipul său era o 

floare pe care zăbovea dragostea lui Hristos, a Maicii Domnului şi a tuturor sfinţilor. Aşa cum florile de 

crin îşi ridică ca un potirul spre cer petalele, revărsându-se în el frumuseţea, armonia şi căldura răsăritului, 

la fel şi mama avea sufletul inundat de mila şi iubirea lui Dumnezeu. Vorbele ei dulci erau asemeni 

untdelemnului ce vindeca suferinţele noastre. 

Curajoasă precum femeile mironosiţe care au alergat la mormânt să-L ungă pe Iisus cu arome, şi după 

decesul tatălui, mama a rămas demnă în orice situaţie, cuvintele ei fiind gărzi ale adevărului. Blândă ca un 

bob de rouă ce niciodată nu striveşte o petală, sensibilă ca un câmp cu mii de fire de iarbă ce vibrează la 

atingerea unui fluture, răbdătoare ca o sămânţă ce aşteaptă să devină arbore, mama şi-a împododobit sufletul 

cu  milostenie, dragoste, lumină, devenind o candelă vie a credinţei ce ardea întru slava lui Dumnezeu.  

Această  legătură a rămas valabilă şi peste ani, o simt din înaltul cerului cum mă înveleşte cu dragostea sa 

protectoare, asemenea unei sălcii ce veghează râul care-şi înalţă cântecul ca un imn sfânt ce mă însoţeste 

tainic, mă păzeşte şi îmi trimite rodul rugăciunilor sale, împletit cu harul Duhului Sfânt. Mama este icoana 

pe care am văzut-o din prima clipă când am deschis ochii şi va rămâne vie până în momentul în care Bunul 

Dumnezeu va hotărâ să ne întâlnim la Cina Sa în cer.  

Familia este cu adevărat totul și nimic nu este mai presus decât ea – iubire, susținere, brațe calde, 

toate ni le oferă ea. S-ar părea că toți întelegem puterea și valoarea acestui cuvânt, dar oare respectăm mereu 

acest neprețuit dar? Deseori uităm să onorăm pe cei ce ne dăruiesc tot ce au și ce ne închină întreaga viață 

la picioare – părinții noștri, care fac bătături nu doar în palme, ci și în inimă, de dragul nostru. De multe ori 

se sacrifică, îndură foame, sete, lipsuri, oboseală peste măsură, doar pentru ca noi să avem o viață mai bună. 

Iar dragostea?… 

Dragostea pe care ne-o dăruiesc, suferința lor pentru noi, zilele, nopțile, orice gând bun și orice 

rugăciune este îndreptată către copii, educația pe care ne-o oferă, principiile și valorile pe care ni le cultivă 

pentru ca să devenim adevărați oameni, cu suflet și cu rațiune. 

Cele mai frumoase clipe, de neprețuit sunt cele petrecute în familie. Nimic nu ne poate dărui o fericire 

mai mare decât legăturile afective cu membrii familiei noastre. Datoria pe care o avem este sfântă,  pe 

părinți – să-i cinstim, copiilor noștri – să le dăruim aripi să zboare, să-i învățăm valoarea binelui și a 

frumosului. Datoria noastră este să le oferim timp, să nu regretăm clipele și orele petrecute cu ei, așa cum 

o facem adesea când suntem tineri. Ignorăm părinții, pentru ca să petrecem mai mult timp cu prietenii, 

uneori, ignorăm chiar și pe propriii copii, pentru că avem tehnologii moderne, care, din păcate, ne zombează 

și ne creează dependență. Să mai uităm de telefoane și calculatoare măcar puțin, să îi sunăm pe cei dragi, 

iar pe copiii noștri să-i îmbrățișăm tot mai strâns  pentru ca să simtă imensa iubire și căldură ce le-o purtăm 

și care îi ajută să crească armonios!  

Familia contemporană românească, trece astăzi printr-o situaţie dificilă, marcată de schimbări 

dramatice atât pe plan material din punctual de vedere al resurselor economice, cât şi pe plan axiologic, 

prin confruntarea cu noi valori şi norme sociale impuse membrilor ei de un mod de viaţă care cere o 

revizuire la nivel comportamental. Individul, membru al unei familii mai mult sau mai puţin numeroase, 

trebuie să se adapteze noilor condiţii şi să acţioneze în confoemitate cu tot ceea ce este de dorit din punct 

de vedere social, atât pentru stabilitatea familiei sale cât şi pentru păstrarea echilibrului în plan psihic şi 

social. Familia are cea mai mare responsabiliate pentru cum îşi educă membrii, dar multe lucruri îi scapă 

de sub control. Imaginea asupra îndividului ca om, depinde în cea mai mare măsură de imaginea familiei 

sale; în societatea românească, unde familia este încă pe primul loc, imaginea membrilor este de fapt 

oglinda ei , în aceasta reflectându-se fiecare figură a îngerşilor crescuţi sub umbrela unor reguli bine tresate 

şi urmate de către toţi. Amprenta socialului modernizat îl obligă pe individ să acţioneze conform regulilor 

lumii moderne unde costurile şi beneficiile marchează orice acţiune.  
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Modernul se bazează pe comunicare, pe perceperea riscurilor concrete şi a nu te compromite, nu mai 

este o problemă de familie, ci un model comportamental asumat de individ prin care acesta îşi construieşte 

propria imagine; discreditarea familie lui se leagă indirect de discreditarea lui ca fiinţă socială, iar 

instabilitatea familiei depinde de felul cum înţelege să contribuie la echilibrul social, prin resursele pe care 

le are în prezent şi pe care le va putea obţine în viitor. 
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Dacă facem un lucru să-l facem bine de la început. J. M. Juran 

 

Toți am fost copii și nu am uitat locul natal, casa părintească și ce bine este să ai părinți,adică o 

familie!  

Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 

Împreună cu părinţii, grădiniţa şi şcoala îşi au rolul lor bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară 

a copilului. 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.         

Dezvoltarea socială şi emoţională a copilului mic este esenţială pentru modul în care va creşte şi va evolua 

ca persoană. Dezvoltarea emoţională se referă şi vizează formarea conceptului de sine a celui mic prin 

capacitatea de a reuşi să se perceapă ca o persoană unică, individuală şi de a recunoaşte emoţii, sentimente, 

trăiri.  

O dezvoltare emoţională echilibrată a copilului îl ajută să identifice rapid sentimente şi emoţii, să le 

exprime şi să le facă faţă corespunzător în anumite situaţii. În plus, îl ajută să perceapă şi să identifice 

trăirile prin care trec cei cu care interacţionează şi să gestioneze situaţia şi dialogul în funcţie de acestea. 

Dacă abilităţile motorii şi creşterea micuţului se dezvoltă în mod firesc sau natural, cea emoţională sau 

socială necesită ajutorul părinţilor, care trebuie să dea dovadă de foarte multă răbdare şi timp. Un copil care 

deţine frâiele unor abilităţi socio-emoţionale esenţiale va creşte şi se va dezvolta într-un adolescent şi apoi 

într-un matur responsabil şi împlinit. Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor este o problemă foarte 

sensibilă, ea are un rol esenţial în fiecare etapă a împlinirii sociale a copilului. În formarea acesteia părinţii 

au un rol deosebit, de aceea, ei trebuie să cunoască elementele de bază în formarea socio-emoţională a unui 

copil, pentru a trata acest aspect în funcţie de importanţa cuvenită. 

În primul rând, părinţii trebuie să introducă în rutina zilnică a copilului jocuri, jucării şi activităţi care 

să îl ajute să-şi însuşească principalele aptitudini socio-emoţionale. Întâlnirile de joacă şi integrarea 

micuţului în grupuri de copii, încă de la vârste fragede, reprezintă o metodă simplă şi eficientă prin care 

copiii sunt ajutaţi să își dezvolte principalele aptitudini sociale. Puterea exemplului are aici un rol deosebit. 

Cu ajutorul lor, copilul învaţă unele reguli ce trebuie respectate în interacţiunile cu ceilalţi. Copilul trebuie 

pus în situaţia de a interacţiona cu persoane de toate vârstele, nu numai cu cei de aceeaşi vârstă cu el. Din 

aceste interacţiuni copilul are multe lucruri de învăţat, acestea contribuind la o dezvoltare emoţională 

echilibrată.  

Principalele aptitudini sociale şi emoţionale se învaţă prin joc şi cu ajutorul jucăriilor, cum ar fi 

jucăriile de pluş şi jocurile de rol şi de societate, dar şi jocuri de imaginaţie şi creativitate. Cu ajutorul lor 

şi prin acestea, copilul se va afla în diferite situaţii imaginare în care va învăţa să socializeze cu alţii. Copilul 

trebuie încurajat să se joace cu instrumente muzicale, să picteze şi să deseneze, să modeleze plastilina, să 

facă puzzle-uri simple, să inventeze poveşti, să pună în scenă teatru de păpuşi, să se joace cu cuburi de 

construcţie. Toate acestea îl ajută să devină mai creativ şi să-şi dezvolte imaginaţia.  

Familia este şi trebuie să fie un model pentru copii. Copiii imită vorbele, faptele şi gesturile celor în 

mijlocul cărora trăiesc. De aceea, părinţii trebuie să aibă mare grijă şi să se comporte în faţa lor exact aşa 

cum doresc să se comporte şi copiii când vor fi adulţi. În ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din 
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familie, aşadar, între factorii educaţiei, familia este şi a fost considerată ca factor prioritar şi primordial. 

Parte componentă a educaţiei informale, familia joacă un rol esenţial în educaţia tinerei generaţii. Ea 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. Ponderea familiei ca factor educaţional 

este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele 

superioare ale ontogenezei.  

Un rol deosebit îl are, însă, familia în domeniul educaţiei morale. Sintagma românească a „celor 7 

ani de-acasă” vizează tocmai educaţia morală, adică expresia exterioară a acesteia: comportamentul. 

Comportamentul elevat nu apare de la sine, ci numai în măsura în care părinţii se preocupă de formarea lui. 

Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între părinţi şi copii, asigurarea înţelegerii şi 

ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăşi dificultăţile sunt în măsură să asigure dezvoltarea 

personalităţii sale potrivit particularităţilor lui de vârstă şi individuale. Părinţii trebuie să fie conştienţi, 

respectiv conştientizaţi, asupra scopului comun al familiei în ceea ce priveşte formarea copilului . 

Cu timpul, părinţii pot înţelege rolul esenţial al tuturor acestor activităţi, pot ajunge să aprecieze 

educaţia la adevărata eivaloare în procesul educaţional. Familia este apreciată ca mediu primordial şi afectiv 

necesar formării individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltare a primelor vârste ale copilului, vârste 

pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie 

sprijinită şi nu înlocuită în educarea tinerei generaţii. Şi pe parcurs  familia rămâne mediul afectiv cel mai 

viabil de securitate şi stimulare.  

Copilul este cel mai fericit când este apreciat, încurajat,lăudat pentru faptele lui. Dacă este certat, 

criticat și descurajat va deveni un copil trist și un viitor tânăr nefericit, plin de frustrări care vor răbufni in 

viața lui de adult. Așa că nu uitați să vă încurajați copiii cu următoarea expresie:,, Descurcă-te și tu poți să-

ți rezolvi situația! 

În încheiere vin cu o rețetă care dă soluții! 

 

 

 

Prăjitura fermecată 

de Oltea Paraschiva 

 

O lingură de răbdare 

Două linguri de –ascultare 

,,Pot!”, așa vreo trei pahare 

Patru vorbe de alinare, 

Cinci linguri de ,,zâmbăreață” 

Cam vreo șase cu dulceață 

Flori de ,,Fapte bune”-șapte 

Opt flori de trifoi, mai coapte 

Nouă cești cu ,,Te iubesc !” 

Zece cu,, Mă străduiesc!” 

Se coace la piept cu soare 

În căuș de-mbrățișare. 

Poftă mare! 
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Politețea este ”ceva” care se învață. Și se învață ușor. 

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. 

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 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.  

Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ - IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

 

ANGELA - CARMEN PLĂCINTAR, 

PROF. CONSILIER ŞCOLAR 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,VASILE GOLDIŞ” ARAD 
 

 

Dezvoltarea personalităţii copilului reprezintă un aliaj între ereditar (componenta genetică) şi 

dobândit (educaţie familială şi mediu social). La naştere copilul intră într-o comunitate, şi apoi într-o 

societate, care este guvernată de anumite principii, reguli şi legi, pe care acesta este pus în situaţia de-a le 

învăţa şi de-a le respecta pe măsură ce creşte. El învaţă astfel încât să dezvolte atitudini şi comportamente 

care să-l ajute să se integreze cu succes în societate.  

 

Din prima clipă a vieţii sale, copilul interacţionează cu persoanele din jurul său şi învaţă să se adapteze 

la acestea. Le observă comportamentele, le interpretează în mod subiectiv prin prisma propriei sale percepţii 

şi ajunge la anumite concluzii despre relaţii, observându-le pe cele din jurul lui, în avantajul lui. Dintre 

răspunsurile pe care le primeşte de la cei cu care relaţionează, în faţa atitudinilor şi comportamentelor sale, 

învaţă foarte repede ce merge cu fiecare, astfel încât să fie în avantajul lui. De exemplu, dacă vrea ceva de 

la anumite persoane şi obţine doar dacă plânge sau ţipă, învaţă că aceasta este calea prin care poate obţine 

ceea ce îşi doreşte. Dacă nu obţine ceea ce vrea prin plâns sau ţipete, ci prin a fi drăguţ, amabil, prin 

complimentele pe care le face sau prin sprijinul pe care îl oferă, atunci în acest mod se va raporta la 

respectivele persoane.  

 

Primele atitudini şi comportamente pe care copilul le observă, sunt la primele persoane cu care acesta 

relaţionează şi de la care învaţă, adică membrii familiei sale. Familia reprezintă una dintre cele mai vechi 

forme prin care oamenii se asociază între indivizi, ca formă recunoscută în cadrul societăţii. Totodată, 

familia este primul grup din care copilul face parte, iar modul în care învaţă să se raporteze la acesta, prin 

extrapolare, devine ulterior modul  în care el se raportează şi la alte grupuri din care va face parte - grup 

social, grup de colegi, grup de prieteni, grup profesional, grup de locatari ai unui imobil etc. Acţiunea 

educativă oferită copiilor de către părinţi, în familie, înseamnă creştere, dezvoltare, formare, socializare, 

culturalizare. Aşa cum am menţionat în exemplul din paragraful anterior, dacă copilul învaţă din relaţia 

parentală că anumite comportamente dezirabile (sprijin, empatie, amabilitate, prietenie etc) îi aduc anumite 

avantaje, acest lucru ajunge să confere un scop acţiunilor sale şi în acest mod se va raporta la semenii cu 

care va relaţiona şi la celelate grupuri sociale din care va face parte; şi invers, dacă în copilărie, în relaţia 

cu ai săi părinţi, a învăţat că doar comportamentele indezirabile (încăpăţânare, ceartă, lupta de putere, 

răzbunare, minciună, şantaj emoţional, egoism, critică, reproşuri etc) îi aduc avantaje şi obţine ceea ce 

doreşte, atunci în acest mod se va raporta la cei din jurul său şi când va creşte. 

 

În cadrul familiei se realizează primele achiziţii cognitive, de limbaj şi de comportament. De 

asemenea, părinţii reprezintă oglinda prin care se reflectă exemple de relaţionare inter-umană. De la ei 

copilul poate să înveţe cum se comportă oamenii unii cu alţii. Totuşi, nu este obligatoriu ca acesta să preia 

toate modelele comportamentale de la părinţii săi, ci le poate prelua pe unele, iar pe altele le poate manifesta 

în opoziţie. De exemplu, dacă copilul, băiat fiind, observă că tatăl lui are un comportament agresiv din 

punct de vedere verbal şi fizic, iar atunci când îl manifestă cei din jur devin docili şi nu mai ştiu cum să 

facă să îi intre în graţii, acesta poate percepe că ai beneficii fiind agresiv, astfel că este posibil să preia 

comportamentul ca model şi să îl manifeste în relaţia cu cei din jur, care sunt mai slabi decât el. Totuşi, 

dacă copilul percepe suferinţa mamei vizavi de agresivitatea manifestată faţă de aceasta de către soţul ei, 

copilul poate să decidă să nu preia acest comportament în relaţia cu persoanele de sex opus sau cu cei mai 
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slabi ca el şi să treacă în extrema cealaltă, fiind ,,prea” amabil, docil şi permisiv în relaţia cu respectivele 

persoane. Aşadar, în alegerile şi deciziile sale, familia nu este singura responsabilă de ceea ce preia copilul, 

ci şi acesta poartă răspunderea pentru percepţia sa subiectivă, pentru convingerile la care ajunge şi pentru 

atitudinile şi comportamentele pe care le preia.  

Tot în cadrul familiei sale, copilul va observa şi va prelua anumite valori cu care se va duce în viaţă 

şi în funcţie de care va face anumite alegeri. Copilul îşi poate dezvolta anumite concepţii despre modul în 

care trebuie să se raporteze la persoanele din grupurile dezavantajate, la aspectele materiale ale vieţii, la 

modul de petrecere a timpului liber, la aspectele ce ţin de religie, de tradiţii, la sentimentul de inferioritate, 

de egalitate sau de superioritate cu care poate să se raporteze la semenii săi, ori în privinţa cooperării vs 

competiţiei etc. 

De asemenea, dacă familia petrece timp de calitate cu copilul şi se poate conecta într-un mod pozitivla 

el, acesta învaţă să se îndrepte cu încredere spre semenii săi şi să se conecteze într-un mod pozitiv la ei. În 

schimb, dacă părintele se conectează la copil preponderent într-un mod negativ,  prin a-i acorda atenţie 

negativă doar pe ce nu face bine sau nu face deloc, prin critică, comparaţie cu alţi copii, ceartă, umilinţă, 

neglijare, şantaj emoţional şi agresivitate sub diverse forme ale ei, copilul poate învăţa să se conecteze la 

alţi oameni exact în această manieră negativă. Astfel, familia influenţează în cea mai mare măsură şi 

formarea stimei de sine la copil.  

Dacă aceasta se conectează la el într-un mod pozitiv, îl acceptă aşa cum este, îl încurajează pe puterile 

sale, îl stimulează să îşi aducă contribuţia la sarcinile familiei, la îndeplinirea propriilor obiective şi îi 

valorifică punctele forte, abilităţile, talentele şi  realizările personale, copilul poate să dobândească o stimă 

de sine bună, cu care să se raporteze la viaţă şi la semeni într-un mod pozitiv. A crește un copil sigur de 

sine, nu înseamnă doar a-l lăuda și a-i evidenția unicitatea și faptul că este special și deosebit față de cei din 

jur.  

Dimpotrivă, uzitând prea des de această abordare, ea duce, de cele mai multe ori, la formarea unei 

atitudini de superioritate în fața celorlalți, la dorința de putere și la pornirea de-a fi preocupat de-a lungul 

vieții pentru a obține atenție, laude, complimente și recunoașterea valorii personale din partea tuturor. 

Implică energie, un efort permanent și un consum continuu în plan psihic, emoțional și comportamental 

pentru a obține confirmarea și validarea sentimentului că semnifici și că valorezi ceva. Siguranța de sine și 

stima de sine bună se contruiesc pe sentimentul că aparții grupului din care faci parte, că ești acceptat așa 

cum ești, că ești iubit, că ești dorit, că faci bine ceea ce faci, că ești util și că poți contribui la binele celor 

din jur. 
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Educaţia de acasă 

 

 

 

Prof. înv. Prim. Plăviţu Aurora 

Şcoala Gimnazială Nr. 6, Dr. Tr. Severin 
 

 

 

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 ducem cu gândul 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. 

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 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, 
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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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Cei șapte ani de acasă, 

 
 

 

Prof. înv preșc. Pleșa Maria Claudia 

Grădinița cu P. P. Scufița Roșie, Alba Iulia 

 

 

 

 

Cei șapte ani de acasa sunt baza de la care se pornește. Modelul pe care, un copil,  il are în familie în 

primii ani de viață este esențial, fiind nevoie de echilibru și limite sănătoase.  Aceasta perioada nu se refera 

doar la acele semne exterioare de respect caracterizate drept politețe, ci la o întreagă suita de obiceiuri 

sănătoase pe care, daca un copil le va deprinde acum, le va practica ulterior pe parcursul întregii sale vieți.  

 

Copiii învață prin imitare.  

 

Exemplul nostru contează. Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale si se va simți 

mai confortabil în prezenta celorlalți decât unul căruia ii lipsesc cei șapte ani de-acasă. Probabil ca cea mai 

buna modalitate de a-l obisnui cu bunele maniere este sa fim noi, parintii, un bun model pentru el. Începem 

sa il invatam lucrurile simple inca de la varsta frageda: sa salute, sa spuna „te rog” si „multumesc”.  

 

Dar buna crestere nu trebuie sa se opreasca aici. Va trebui sa stie ce se cuvine si ce nu la masa, intr-

o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discutie cu un prieten apropiat, cum sa se spele, sa manance, cand 

poate sa vorbeasca, sa invete sa-i asculte pe ceilalti, placerea de a face si a primi cadouri.  

 

Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il invata ce inseamna respectul. Iar copiii 

respectuosi vor fi tratati cu respect.  

 

Educatia primita in cei sapte ani de acasa depinde de cativa factori: relatia afectiva dintre copil şi 

parinti, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite 

copilului.  

 

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 în sine, o lipsă a încrederii în forțele proprii. 

Sunt parinti care muncesc de dimineata pana seara pentru copiii lor, dar sunt total straini fata de 

nevoile reale ale acestora. Din dorinta de a le asigura copiilor tot ce lor le-a lipsit, parintii ii condamna la o 

viata inconjurata de lucruri scumpe si stralucitoare, dar fara adevarate valori.  

 

Cei șapte ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor în prima parte 

a copilariei. 

 

La grădiniță și școală se completează golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la 

această vârstă și să-l ajute pe copil în înțelegerea și lămurirea unor probleme.  
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Familia – locul unde începe educația! 

Profesor învățământ preșcolar 
PLESCA STELUTA 

Grădinița P. P. Nr. 1 Lugoj 

Familia este un spațiu de educație, de înțelegere, de dezvoltare care depășește forța fiecărui membru 

component în parte: astfel, degeaba fiecare din părinți se comportă bine cu copilul dacă familia este 

disfuncțională, dacă există lipsă de coerență, de înțelegere, dacă nu există liniștea necesară construcției 

educației de succes pentru copil. 

Iată câțiva indicatori de care trebuie să ținem neapărat seama: 

▪ părinții trebuie să încerce să fie coerenți în educația copilului. O greșeală des întâlnită apare atunci

când părinții au viziuni diferite asupra educației celui mic. Acesta o să dezvolte o anumită nesiguranță, stres 

dat de faptul că nu știe niciodată dacă ceea ce face și este apreciat de unul din părinți nu o să fie criticat de 

celălalt părinte. Mai mult decât atât, copilul se poate – în mod greșit – considera vinovat de certurile 

părinților care urmează unui comportament al său. În fapt părinții, deseori, au căutat doar um motiv pentru 

a se certa din nou pentru că nu au răbdare și înțelegere unul față de celălalt; 

▪ pentru a crește unitatea familiei Sally Goldberg ne sugerează să elaborăm o declarație a misiunii

familiei noastre: la fel ca o companie care are o misiune scrisă, expusă cu mândrie, fiecare familie trebuie 

să găsească o astfel de misiune care să îi unească pe toți: bunici, părinți, copii. Și este doar începutul: putem 

adăuga acestei misiuni tot ceea ce este bun în familie, să facem un adevărat panou cu idei, gânduri, chiar 

obiecte care amintesc de faptul că „familia noastră este cea mai bună!” Nu lăsați ca stresul problemelor 

zilnice să vă facă să uitați toate aceste lucruri minunate care leagă și oferă unitate „echipei” dumneavoastră. 

▪ încercați să folosiți un card al bucuriei în familie. Când cineva este bucuros cardul se încarcă cu

credit (spre exemplu sub forma unor abțibilduri cu fețe vesele – le puteți cumpăra de la orice magazin), iar 

când cineva este supărat are voie să greșească pentru că „are credit” acumulat în alte zile. Astfel o să vă 

iertați mai ușor în familie. Atenție, este foarte important ca și copilul/copiii să beneficieze de un card la fel 

ca părinții și această opțiune să nu se aplice selectiv (de exemplu părinții au obieceiul să se conformeze la 

astfel de „jocuri” când sunt liniștiți și veseli, dar când sunt stresați tind să aplice o regulă inechitabilă în 

care „eu sunt părintele aici!” este o formulă care arăta că ei pot să greșească sau pot să facă lucruri fără să 

se supună regulilor jocului). 

▪ este util să vă faceți timp să vă jucați cu copiii așa cum se joacă ei: cu jucăriile lor, să vedeți desenele

animate la care ei se uită etc. Le cerem în fiecare clipă copiilor să se comporte bine/corect (aspect care 

caracterizează mai degrabă un om matur decât un copil); poate că este util să vedem lumea și din cealaltă 

parte a perspectivei. 

▪ Realizați lucruri care să vă unească: este bine chiar să aveți o runtină de familie (spre exemplu să

mergeți seara într-o plimbare obligatorie chiar dacă sunteți obosit sau ocupat). De asemenea, puzzle-uri sau 

alte activități pe care să le faceți împreună și apoi să le afișați undeva, la loc vizibil. 

Sunt doar câteva sugestii – ele se pot optimiza permanent. Dacă par doar elemente 

amuzante/neserioase trebuie să vă gândiți la următorul lucru: o atmosferă stresantă/tristă/dezamăgitoare în 

familie își pune amprenta pe dezvoltarea copilului mai mult decât toată investiția ulterioară (jucării 

cumpărate, cursuri extrașcolare plătite, vacanțe minunate…). Poate uneori este bine să gândim mai ludic, 

să nu fim foarte serioși pentru că o viziune relaxată asupra vieții de zi cu zi oferă un climat de siguranță și 

739



de coerență care o să ducă la o dezvoltare a încrederii în sine pentru copil. Și nu uitați – puteți astăzi să 

oferiți copilului familia pe care o doreați dumneavoastră pentru propria persoană atunci când erați mic? 

Competenta parentala reprezinta un sistem de cunostinte, priceperi, capacitati, abilitati si deprinderi 

sustinute de trasaturi de personalitate specifice, care permite parintilor sa duca la indeplinire cu succes 

responsabilitatile parentale 

Sarcina parintelui nu se reduce la asigurarea bunurilor materiale necesare cresterii copilului, ci se 

completeaza cu orientarea primilor pasi in procesul de cunoastere a lumii, in imbogatirea campului sau 

perceptual si in folosirea unor metode adecvate privind formarea si insusirea unui sistem de valori.  

Un parinte bun gfera copilului sau, mai intai de toate, afectiune, foatre importanta in formarea 

personalitatii, si poarta un dialogpermanent cu acesta. 

In consecinya, activitatea educativa a parintilor competenti, faciliteaza formarea si dezvoltarea unor 

viitori adulti siguri de propria persoana, increzatori in ceilalti oameni si care vor dispune de independenta, 

competenta, initiativa si creativitate. 
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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. 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 reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat,educația în familie precedând-o pe cea 

instituționala ca mediu social. 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 vârsta,rolul exemplului este foarte important.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 însusește 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 cunoațtere,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. În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care  

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.  
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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 

ca 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. 

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. 

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 ți unitatea cerințelor pe care le formulează 

părinții și ceilalti 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 si participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie 

oarbă, iar 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 părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci 

cănd se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul 

unic. 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. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul 

intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.                

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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Familia ca instituţie socială, are o istorie care se confundă cu dezvoltarea civilizaţiei umane, fiind 

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. Ştiinţa sociologică prezintă familia ca un 

grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie, ai cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru 

creşterea copiilor. 

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, 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, 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, deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul 

ierarhiei şi ordinii, devenind 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.,,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. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi 

exclusivă a familiei – cea de socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a 
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acestora în societate, şi, la fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a 

adulţilor. 

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. 

Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, fiziologice 

sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate aceste 

nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta 

satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul individului, de ceilalţi membri ai familiei. Este evident faptul 

că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru 

propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală. 

În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să 

înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea 

optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau dimpotrivă  acesta 

evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural 

cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, 

atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de 

sine. 

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 constituind, 

în esenţă, temelia acesteia.Din această perspectivă familia poate fi definită ca un sistem în interiorul căruia 

elemente, membrii familiei, se influenţează reciproc, dezvoltând raporturi interumane complexe. Buna 

funcţionare a familiei ca sistem, este condiţionată de modul în care reuşesc să relaţioneze şi să comunice 

toate aceste subsisteme.  

Funcţionalitatea sistemului familial este consecinţa modului în care interrelaţionează subsistemele. 

Conchizând, 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 om lipsit de moralitate. 

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. 

„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.”  
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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.”  
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L'école et la famille, deux mondes? 

 

Profesor, Ploae Mona-Laura,                                                                                                  

Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iasi 

 

 

Depuis longtemps, la question des rapports entre la famille et l'école préoccupe la psychologie de 

l'éducation. Trois principales questions ont alimenté ce type de réflexion. 

La première s'attache à examiner les rapports entre la famille et l'école, afin d'identifier les 

caractéristiques et les attitudes familiales qui favorisent l'insertion de l'élève dans l'école, tout en 

garantissant la réussite scolaire. Dans cette conception, l'école et la famille apparaissent comme deux 

univers séparés; parents et éducateurs ont des rôles à jouer et des fonctions à exercer dans le développement 

de l'enfant, mais chacun de son côté de la frontière qui sépare l'école et la famille. La famille et l'école 

constituent des milieux importants dans le développement de l'enfant, mais ces deux systèmes ne 

s'interpénètrent guère, tout en agissant l'un sur l'autre. L'école attend des parents qu'ils préparent l'enfant à 

la vie scolaire, qu'ils motivent l'enfant à la réussite et le soutiennent dans ses démarches d'apprentissage ; 

elle attend de l'enfant qu'il se conforme à ses demandes, qu'il fasse ses travaux et respecte les règles de la 

bonne conduite. Aux parents revient la tâche de modeler l'enfant à ces attentes. Le déroulement de la vie 

scolaire influence de son côté la vie familiale. Le succès scolaire et la bonne conduite des enfants 

garantissent largement la sérénité dans les familles, alors que l'échec ou les problèmes des comportements 

scolaires constituent d'importantes sources de tension familiale et de conflits.  

Quel est le niveau de satisfaction des parents à l'égard de l'école ? Les parents se sentent-ils concernés 

par la chose scolaire ou perçoivent-ils l'école comme un milieu étranger qui échappe à leur contrôle ? Les 

attitudes des enseignants à l'égard des parents, la représentation de leur rôle et la place que les enseignants 

accordent aux parents ont également fait l'objet de travaux. Quelques études ont mis en relation les attitudes 

des parents à l'égard de l'école et les représentations des parents par les enseignants pour identifier d'im-

portants malentendus. 

Quelles sont les familles dont les enfants réussissent à l'école ? 

Une réflexion systématique sur cette question des dimensions familiales qui garantissent l'insertion 

scolaire des enfants permet d'identifier quatre niveaux : les caractéristiques sociodémographiques des 

familles, les systèmes de valeurs familiales, les modes d'interaction familiale et, en bout de ligne, les 

interactions familiales qui se centrent directement sur la vie scolaire : les devoirs à faire, les bulletins, les 

rencontres avec les professeurs, etc. 

Les facteurs sociodémographiques  

C'est une évidence que de prétendre que des dimensions telles que le statut socio-économique, le 

revenu parental, la structure familiale, l'appartenance ethnique ou le niveau de langage parlé à la maison 

constituent autant de facteurs qui agissent à la fois sur le niveau de performance scolaire et sur l'ajustement 

social des enfants à l'école.  Les conditions sociales et économiques défavorables affectent les ressources 

parentales, limitent les possibilités d'offrir du soutien pour les travaux scolaires  et créent une aliénation à 

l'égard de l'école et du discours des enseignan Les parents socialisent leurs enfants en fonction des rôles qui 

leur paraissent accessibles et les parents provenant des classes défavorisées perçoivent pour eux et pour 

leurs enfants une sorte de plafond discriminatoire dans l'échelle des emplois disponibles, ce qui limite les 

aspirations pour leurs enfants et la valorisation des études. Mais d'autres variables jouent un rôle 

déterminant qui ont un impact bien identifié sur le décrochage et qui sont indépendantes du statut socio-

économique, notamment des facteurs de personnalité. 
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Les élèves provenant de familles monoparentales et recomposées offrent plus de risques d'abandon 

scolaire. Ce n'est donc pas le divorce en soi qui agit sur la vie scolaire de l'enfant, mais un certain nombre 

de facteurs reliés au divorce : la détresse émotionnelle de l'enfant, les difficultés relationnelles, la baisse de 

supervision parentale et la réduction du support familial. 

Les dimensions socio-démographiques exercent un rôle évident sur la réussite scolaire, mais elles 

agissent à travers un certain nombre de variables familiales telles que les systèmes de valeurs et les aspira-

tions qui modèlent les projets scolaires. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE, CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Ploesteanu Laura Maria 

 

 

 

Cu toții am auzit în cel puțin un context  expresia ,,Are 

cei șapte ani de acasă” sau “Nu are cei șapte ani de 

acasă”,însă  trebuie să recunoaștem și să conștietizăm cât 

mai devreme importanța și infunența majoră a noastră ca 

adulți fie părinți, bunici sau educatori asupra celor mici, pe 

care noi îi numim copii (iar în alte cazuri depinde de gradul 

de răsfăț, bibici, puisori, ingerași ) 

Expresia ,,cei șapte ani de acasă” este folosită în 

general pentru a descrie conduita unei persoane sau 

comportamentul acesteia în diverse contexte ,însă eu cred  

că educația din primii ani de viață ,am putea spune de acasă,începe de fapt din perioada intrauterină,din 

pântecele mamei, educație de care acesta are parte in familie ,definește si contribuie in bună măsură la 

viitorul adult de mai tărziu. 

De aceea incă din momentul concepției,cele nouă luni din uter iar apoi după naștere fiecare etapă din 

viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,cognitive și motrice. 

Chiar dacă lucrurile pot decurge ,,de la sine”de altfel cum e și normal ,există factori care pot influența 

această dezvoltare pe toate palierele sale ,iar o parte dintre acești factori  depind strict de felul în care cei 

care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

NU SUNTEM SINGURI PE ACEST PAMÂNT! Cu toții trăim într-o comunitate, indiferent de 

rasă,religie sau locul  unde ne aflăm și conviețuim,există reguli universale de comportament si etică  în 

societate, care implică o ținută morală și o prezentă fizică  în armonie cu mediul înconjurător ,cu obiceiurile 

si regulile generale de conviețuire bazate  pe respectul si toleranță reciprocă. 

Sunt de părere și ferm convinsă că această importanță și nevoie de educație  în primii șapte ani de 

existență ,care zboară și trec extrem de rapid si repede, ar trebui să ne facă mai responsabili și mai aplecați 

asupra uneia dintre cele magice si frumoase perioade din viața unui om. 

Cu cât ne educăm mai bine copilașii și noua generație, cu atât vom avea parte de un viitor aș spune 

mai bun si sigur dar mă voi limita doar la mai bun! 

 

Un “copil bine crescut “va însemna” o familie bine crescută “iar apoi“ o societate bine crescută și 

educată”, așa cum  ar trebui să ne-o dorim cu toții! 
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Educația în familie-factor al dezvoltării personalității 

 

Profesor înv. Primar Poali Alina 

 

,,Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual moral al personalității propriilor 

copii se menține toată viața.” (M. Golu) 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci prin complexitatea ei, prin 

noutățile pe care le ralizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele noi și 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 rapid și eficient 

la societatea viitorului. 

Familia constituie un fel de personalitate colectivă a cărei armonie generală influențează armonia 

fiecăria dintre părți. Relațiile de filiațiune au o importanță majoră în definirea personalității copilului. 

Relațiile de filațiune, având o determinare genetică, se defășoară la trei niveluri: primar( părinți-copii), 

secundar (relații între frați), și terțiar( bunici-nepoți). 

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. 

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 altruism, componente 

majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 
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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.  

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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Cei șapte ani de acasă                                                                                                                   

Nevoile de bază ale copilului 

 

Prof. Pocren Ana                                                                                                                           

Școala Gimnazială Domașnea 

 

Cei șapte ani de acasă, sunt de fapt, anii în care este esențial ca nevoile de bază ale copilului să fie 

îndeplinite pentru că îndeplinirea acestora înseamnă echilibrul emoțional dar și definirea educației în viata 

oricărui copil. Coordonatele elementare ale educației sunt acele eterne nevoi umane stipulate de Maslow 

dar și de alți mulți autori: 

Dragoste și Securitate reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. Este o nevoie 

permanentă în copilărie,dar la vârstă mica este cea mai importantă pentru că prin aceste nevoi copilul se 

leagă de părinți sau bunici adică își construiește atașamentul.In funcție de felul în care se construiește acest 

atașament depinde calitatea viitoarelor relații sociale ale adultului cu prietenii,colegii,cu propria 

familie.Dragostea e cea care îi face să se simtă în siguranță însă ea trebuie însoțită de ordine.Viața stabile 

a familiei, cu continuitate în trecut,prezent și viitor dă copilului șansaconstruirii unei identități clare. 

Nevoia de experiențe noi de stimulare condiționează dezvoltarea inteligenței copilului,experiențele 

sunt condiția dezvoltării mentale,cognitive a copilului. Jocul și limbajul sunt cele mai importante activități 

ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. Csikszentmihayli ne arată că dezvoltarea plenară a 

individului are loc în starea de curgere,de maximă satisfacție și implicare ăn sarcină.Jocul adduce o bucurie 

în implicarea totală a copilului intr-o realitate decupată de interesul său de moment,interes ce variază în 

funcție de vârstă-de exemplu,pe la 5-6 aniapare fascinația scrisulu pe perete sau orice altă particularitate a 

copilului. 

În joc copilul explorează lumea și își dezvoltă mecanismele de coping cu situațiile provocatoare ale 

realității. Din aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă.o reflectare a celei externe,colorată cu 

sentimentele trăite în momentul când a descoperit-o. Această lume internă ne face atât de deosebiși ,de 

unici în modul de a reacționa la situații,evenimente,persoane. Calitatea experiențelor copilului, cognitiv și 

afectiv, depinde de calitatea adultului care îi asistă experiențele.  

O mama care este veșnic speriată de cee ace I se poate întâmpla copilului,o educatoare cu o atitudine 

severă și intolerantă,o învățătoare care crede că toți copiii trebuie să învețe același lucru și să aibă aceleași 

performanțe vor îngusta șansele de experiență și cunoaștere cu bucurie a lumii acesteia. Lumea internă a 

viitorului adult este cu atât mai bogată  cu cât în copilărie  am avut parte de mai multe experiențe pe un 

fundal emotional de bucurie. 

 Entuziasmul, interesul, receptivitatea adultului la încercările copilului sunt contagioase la fel ca și 

rigiditatea, lipsa de interes și blazarea care sting gustul și pofta copilului de a cunoaște lumea, ca pe un dar 

pe care l-a primit la naștere și care îi aparține. 

Nevoia copiului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile este o nevoie a copilului care 

solicită mai mult decât toate celelalte respectful adultului pentru copil. Pentru a devein încrezător în 

posibilitățile lui ,copilul are nevoie de încurajare și răsplată. 

Recompensa pe care o dă adultul ,prin care recunoaște meritele copilului este importantă pentru stima 

de sine a copilului  dar și pentru atitudinea  față de sarcini și effort.Recunoașterea meritelor copilului trebuie 

făcută în special față de efortul depus de copil și nu pentru rezultat.Răsplătirea rezultatului și nu a efortului 

va dezvolta la copil tendința de a vâna cu orice preț rezultatul și de a disprețui efortul. 
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Copilul va copia pentru a lua note bune iar ca adult va aprecia locul de muncă unde nu va avea mare 

lucru de făcut și salariul va fi mare.Toti copiii dispun de un potential de învățare pe care școala îl poate 

stimula recunoscând și apreciind eforturile copilului sau pe care îl poate transforma în dizabilitate de 

învățare,sancționând mereu eșecurile copilului și comparându-l mereu cu succesele altor copii.Un copil 

care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimental valorii și a respectului de sine și conduit lui în 

viață va fi în limitele acestui respect. 

Nevoia de resonsabilități devine o nevoie de bază a copilului pentru că prin satisfacerea ei se dezvoltă 

autunumia copilului.Mai întâi copilul învață să se îngrijească singur,să mănânce,să se spele,să se îmbrace. 

Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul crește și îi dau acestuia sentimental puterii lui,al libertății  în 

acțiunile proprii. Crescând astfel la maturitate el va putea accepta responsabilități și pentru alții,pentru cei 

care depind de el. Familia este importantă la inceputul acestui process de responsabilizare a copilului dar 

și școala. Asumându-și responsabilități pe măsura capacităților lui, copilul învață în același timp 

regulile,tiparul după care se face un anumit lucru,cee ace este permis și cee ace nu este permis.  

Adultul îi va atribui responsabilități și îl va asista la realizarea lor dând copilului libertatea de a decide, 

iar când deciziz nu a fost corectă,de a-și asuma consecințele.În școală poate fi formată atitudinea de 

cooperare între copii în rezolvarea sarcinilor sau dimpotrivă atitudinea de competiție. Experimentele au 

demonstrate că acele școli care cultivă mai degrabă cooperarea între copii decât competiția și care nu 

utilizează pedeapsa corporală au cele mai mici incidente de violență și delincvență la copii,păstrându-și în 

același timp un bun nivel academic.(Lee,1994) 

Nevoile de bază,fiziologice ale copilului la vârstă mica , sunt îndeplinite de adulți, adultul răspunde 

în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor de copil.Atunci când copilul este mic,adultul este expertul 

care știe de ce are el nevoie. Mai târziu însă copilul poate să ceară ce are nevoie și rolul adultului devine 

unul de ghid,îndrumându-l pe copil prin informații corecte, apoi  are un rol de partener,când părintele și 

copilul se zbat pentru un scop comun, pentru satisfacerea nevoilor commune și poate a întregii familii.  

Tratarea cu agresivitate ca și supraprotejarea copilului sunt greșeli ale adulților prin care nevoile 

emoționale, sociale, intelectuale ale copilului pentru o dezvoltare normal sunt neglijate. Copiii care cresc 

în familii cu tensiuni, chiar dacă sunt iubiți de părinți dezvoltă tulburări emoționale. Un copil tratat cu 

ostilitate de către părinte în copilăria sa este rănit de acesta și ostilitatea se va perpetua de la o generație la 

alta,pentru că cee ace nu ai primit,nu poți da.  

Copilul acesta nu va fi capabil de dragoste necondiționată, generoasă, neegoistă nici pentru cei din 

jur și nici pentru proprii copii. Așadar între trauma 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 trăiește și care asigură un 

cadru existential,dar și în funcție de informațiile pe care le deține referitoare la riscuri,trauma ți efectele lor 

în dezvoltare. 

Asadar cei șapte ani de acasă presupun împlinirea nevoilor expuse anterior,nevoi cu impicații 

profunde în formarea copilului de azi și a adultului de mai târziu. 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

 

PODAR CLAUDIA 

Profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială Iernut 

 
 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  

azi” – Boutin  şi  During,  1994. 

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. 

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 

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. 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. 

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 
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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. 

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 favorizează  dar şi  blochează 

o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 

rezultatele şcolare şi natura comportamentului. Părinții trebuie să vadă în școală un prieten, un colaborator, 

un om adevărat care poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișăm.  

O sarcină a școlii e să identifice situațiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 

unele strategii educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală – familie 

este determinantă în educarea copiilor. 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 și îl pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să îl susțină pe școlar, în ce fel să 

îl motiveze. 

Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât se poate de mare, ci și 

de a stimula calitatea de om. De aceea, ora de dirigenție este cea în care ne putem apleca asupra acestei 

laturi. În această oră se urmărește valorificarea abilităților de interrelaționare, de asumare a responsabilității, 

de descoperire a propriilor aspirații spre formarea școlară și profesională. Se accentuează azi ideea de a 

sprijinii părinții și nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea unor intervenții asuprea familiei și, 

deci, în primul rând, asupra părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
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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.  

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 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.  

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 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 

său. 

Există 5 reguli pentru reusita educatiei copilului: 

 

           1. Regulile trebuie sa fie clare 

           2. Regulile trebuie sa fie concrete 

            3. Regulile trebuie sa fie constante 
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            4. Regulile trebuie sa fie coerente 

            5. Regulile trebuie sa fie consecvente 

„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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof înv. Presc. Polhac Iuliana 
 

 

 

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

are un rol decisive în ceea ce privește viitorul social și spiritual al copilului pentru că știm că există 

evenimente care-și pun pecetea asupra mentalitășii 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. 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitatii ei, prin 

noutătile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi probleme 

de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societăți trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 

sa. Educatia, sub toate formele ei , este chemata să găseasca 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 ridica ea, contribuie in mare masură la găsirea 

unor soluții 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 exercită 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.  
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În urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viața, climatul 

emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea și 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. 

În 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 sarcină a școlii, 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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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
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SC. GIM. ,,ION PILLAT”, Pitești 

 

 

Dacă este să vorbim despre educația elevilor noștri, consider că pot fi mai mulți factori implicați în 

dezvoltarea armonioasă a unui copil. 

În afară de ceea ce primesc de la noi, profesorii, ca și 

informații predate, dar și susținere emoțională, este foarte 

important bagajul pe care l-au primit de acasă. 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, ne gândim 

la educția, pe care copilul o primește de la părinți, la 

formarea personalității și a comportamentului copilului până 

merge la școală. Dacă vrem să spunem despre un copil că 

are cei șapte ani de acasă , ne gândim la un copil care știe să 

salute, să folosească cuvinte precum:,, mulțumesc”, ,,te rog 

frumos”, ,,cu  plăcere”și care să se comporte cuviincios atât 

cu cei de vârsta lui, dar și cu adulții. 

Dostoievski spunea că:,, suprema pedagogie este casa părintească”. 

Familia este cuibul , unde puii cresc și îșî  întind aripile , iar pe măsură ce s-au dezvoltat si s-a conturat 

caracterul continuă prin a-și urma zborul spre țelurile ,pe care și le-au ales și când au prilejul să se întoarcă 

acasă, neuitând nicicând cuibul lor, revin ca să se odihnească cu drag.  

Familia a fost, este și va fi în toate împrejurările vieții cea mai sigură, temelia nezdruncinată și în 

același timp instituția cea mai desăvîrșită, care asigură dezvoltarea sănătoasă atât a vieții fizice, cât și a celei 

morale. Din punct de vedere creștin familia este instituția care determină și asigură frumusețea morală, 

armonia spirituală și desfășurarea vieții normale a credincioșilor în cadrul Bisericii. 

După intrarea copiilor la grădiniță sau la școală, funcția educativă a familiei nu încetează , ci ea 

continuă cu aceeași importanță, realizându-se într-o ipostază nouă, de interacțiune a funcției educative din 

familie, cu funcția educativă a instituțiilor de învățământ. 

Rolul de părinte este cel mai frumos, dar și cel mai dificil rol din lume, părinții și cadrele didactice 

sunt responsabili de securitatea afectivă a copiilor și de elementele de bază ale educației. 

Relația dintre părinți și copii trebuie să fie una fundamentată pe un echilibru stabil între disciplină și 

independență. O relație bună, sau mai puțin bună poate fi permanentă sau poate fi cauzată de indispoziție 

emoțională, cum ar fi frica, tristețea și frustrarea. Ea poate fi generată de un răspuns la diferiți factori de 

stres  care acționează asupra copiilor și părinților. 

Cei implicați în educația copiilor trebuie să înțeleagă că rolul lor  este acela de a încuraja comunicarea 

cu copilul, cu scopul  de a-l ajusta să îndepărteze  comportamentele negative și asimileze pe cele pozitive. 
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Cu multă răbdare, iubire, înțelepciune, orice părinte va afla cum trebuie să realizeze o comunicare 

eficientă între ei și copil.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. 
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C. S. E. I. Nr. 1 Bistrița 

 
 

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia reprezintă prima școală a vieții, care oferă copiilor 

primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv 

stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și 

pe dorința lor ca aceștia să aibă performanță și succes în viață, Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu 

cunosc personalitatea propriului copil. 

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 om de bază al societății. 

Raporturile dintre părinții și copiii acestora sunt raporturi educative și au repercursiuni asupra 

formării lor, asupra atitudinilor și al modului de a fi al copiilor. 

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unei relații juste între membrii familiei. Ceea 

ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă intre 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 prin 

faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii și participă la 

toate bucuriile și supărările lor, la toate reușitele și eșecurile pe care le întâlnesc în viață. Dar această 

dragoste nu trebuie să fie oarbă. 

Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de orice griji și eforturi, ei devin 

egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții , se înstrăinează de ei și nu reprezintă un sprijin la nevoie. 

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. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educația în familiei precedând-

o pe cea instituțională..  

Educația în familie punebbazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie 

să urmăreasca pas cu pas evoluția fizică, 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 foarte important.; 

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 determinantă în alegerea, 

selectarea, ierarhizarea şi proiectarea 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. 
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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. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D.  – Educaţia părinţilor.  Strategii şi  programe, 

E.D.P.,  Bucureşti, 1997; 

2. Ecaterina Adina Vrasmas  – Consilierea  şi  educaţia  părinţilor,  Editura  Aramis, 2002;  

3.Şerbănescu, D., Exemplul în educaţia copiilor, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967. 

 

  

762
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La educarea şi formarea copilului preşcolar contribuie mai mulţi factori educaţionali: grădiniţă, 

școala, familia, societatea, etc. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice trebuie 

continuată, susţinută şi înaintată de familie.  

Baza educației o reprezintă cei șapte ani de acasă – educație primită în familie unde bunele maniere, 

regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate . 

Un copil care a primit educatțe în familie se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur, decît 

unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

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 viată, 

societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decît de la profesori sau necunoscuți.  

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de aceea educaţia 

trebuie să răspunde în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acesta şi dezvoltarea 

socială.  

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 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 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 urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viaţă, climatul 

emoţional stabil din mediul social apropiat (familie de cele mai multe ori), încurajarea  şi suportul parental 

continu sunt factori determinanţi în dezvoltarea perso-nalităţii copilului. 

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 din tot sufletul că 

indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este deasemenea 

o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 

Un  copil în care educația primează va avea bunele maniere compuse din atitudini care se dezvoltă in 

mod automat, având la baza politețea , delicatețea, bunătatea și empatia. 

 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. 
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ATRACŢIA  INTERPERSONALĂ  IN   GRADINIŢA DE  COPII 

 

Profesor inv. primar şi preşcolar POP COSMINA 

 

 

Comunicarea  reprezintă  principala formă  de manifestare  a interacţiunii,   cadrul  în care îşi pot afla 

locul toate celelalte tipuri de relaţii  interpersonale. Un loc important ocupă relaţiile simpatetice  sau 

preferenţiale, bazate pe criteriul poţiunii  afective. Aceste relaţii  se pot structura foarte diferenţiat din punct 

de vedere cantitativ si calitativ. Într-un grup, unii oameni se atrag reciproc, alţii se resping reciproc. Un 

copil încearcă să-şi imite  eroul dintr-o carte sau dintr-o întrecere sportivă. 

În actul interpersonal, trăirile  de  personalitate şi conduitele individuale se combină cu situaţiile 

sociale. Într-o interacţiune ,cunostinţele, interesele, motivele, obisnuinţele sau alte proprietăţi  psihologice 

ale acţiunii  individuale determină  într-un  grad sau  altul genurile si efectele interacţiunii  in care  este 

angajat individul. Astfel, un preşcolar timid s-ar putea să  profite mai puţin pe o linie de învăţare de pe urma 

contactului nemijlocit cu educatoarea, decât unul curajos, care nu se mărgineşte  să asculte, ci pune 

întrebări. Atracţia fizică  determină  modul în  care    oamenii  îşi  formează  relaţiile  şi  îşi dezvoltă  

simpatia unii faţă de alţii. 

Atracţia fizică  este un bun indicator al gradului în care o persoană este simpatizată. Aparenţa fizică  

a unui  individ poate fi un important aspect al modului cum acea persoană este vazută de alţii. Oamenii fizic 

atrăgători sunt priviţi mai înalt decât cei neatrăgători , începând de la copilul de creşă şi traversănd  toate 

vârstele, până la bătâneţe. Ei nu numai că sunt simpatizaţi  mai  mult ,dar conduita lor este interpretată mai 

pozitiv decât conduita celor neatrăgător. Dian (1972) prezintă  subiecţilor  persoane mature –descrieri ale 

unor cazuri de purtări  rele si  bune ale unor copii de şase  ani si  le cere să aprecieze tipicitatea conduitei 

copiilor. În descrieri au fost incluse fotografii ale copilului  care anterior fusese evaluat de alţi  observatori 

ca fiind atrăgator  ori neatragător. Când  reaua purtare  avea un grad de gravitate sever, atracţia  fizică  a  

copilului  afecta modul cum ii era interpretată  conduita.  

Prin contrast, incidente similare comise de un copil fizic  neatrăgător  sunt  judecate  mult mai sever, 

fiind  văzute ca exemplu de rea purtare cronică, simptomatice  pentru  o conduită  cu  probleme. Rezultă  

clar că  reacţiile  copilului  fizic atrăgător  sunt  văzute  pozitiv, în  comparaţie  cu  ale  copilului neatrăgător. 

Judecata  bazată  pe atractia  fizică  se extinde si l a alte arii: ne asteptăm  ca persoana  atragătoare  fizic să  

fie mai interesantă, mai echilibrată,  mai sociabilă, mai amabilă, mai puternică, mai expansivă decât cea 

atrăgătoare fizic. 

Distanţa  dintre  persoanele  care  interacţionează este un indicator al atracţiei.  Cu cât se simpatizează  

mai mult unul pe altul, cu atât  stau  mai  aproape  unul  de  altul. Deci, dacă  o  persoană  priveşte  la  

cealaltă,  se  înclină  către  ea, se aşează  mai  aproape  de ea, este semn că  se simte  atrasă  de aceasta. 

Copiii, de asemenea, ţin  seama  de  frumuseţea  fizică.  Copiii mici mai atrăgători  fizic, sunt in  general  

mai populari decât colegii  lor mai puţin atrăgători. Atenţia  specială  pe care o primesc  persoanele   

atrăgătoare   poate influenţa  trasăturile  lor de  caracter. O persoană  fizic atrăgătoare  îşi  poate  dezvolta  

calităţile  superioare  pentru ca, fiind  agreată  în grupul  din care face parte, ea capătă încredere în  sine, 

devine mai prietenoasă. La rândul  lor, aceste calităţi îi sporesc capacitatea de a-i influenţa pe membrii 

grupului.  

Un factor important este similitudinea interpersonală, împartăşirea opiniilor, gusturilor,  

dezgusturilor, a modului  de a se împrieteni, a nivelului de  energie. Simpatizăm adesea persoanele care 

sunt  asemănătoare  cu noi  în  planul atitudinilor, valorilor,  personalităţii.  Persoanele  care  se simpatizează  
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una  pe  cealaltă tind  să  împărtaşească  atitudini similare  si invers , cresterea  similitudinilor  opiniilor  şi 

atitudinilor influenteaza puternic asupra atracţiilor.  

O serie de comportamente – surâsul cald, sărutul, privirea atentă,  cuvintele  încurajatoare – sunt 

importante pentru  atracţie , pentru că exprimă  consideraţie  pozitivă  in cadrul raporturilor umane . Oamenii 

apreciază  mult  stima  pe care le-o arată  semenii  lor. Toate acestea sunt valoroase in atitudinea  cadrului 

didactic faţă  de grupa de copii în  stabilirea relaţiei  educaţionale.                                                                                

De îndată ce un copil înţelege că recompensele  sunt asociate cu consideraţii din partea părinţilor  şi 

că pedeapsa reflectă dezaprobarea parentală, consideraţia începe să aibă propria  ei valoare. Fără 

consideraţia altor, oamenii încearcă un sentiment de insecuritate. Persoana  care  este ignorată, chiar şi 

pentru câteva minute, începe să se simtă în nesiguranţă , timidă. 

Relaţiile simpatice se pot desfăşura la două niveluri:  cel real si cel dorit. Ele pot exista în mai multe 

forme,ca atitudini adevărate,  ca atitudini demonstrate, ca atitudini  atribuite. Ele se pot  distinge după  mai 

mulţi parametri: (valenţă, simpatie, antipatie, indiferenţă); poziţia în relaţie (de superioritate, de 

inferioritate, de egalitate); distanţă (relaţii apropiate, relaţii distanţate).  

Parametrii se pot combina, astfel că poţi să simpatizezi, să tratezi cu indiferenţă sau să respingi pe 

cineva ca între egali sau ca între neegali, în condiţiile oricăror distanţe psihologice mari sau mici.                                                                                                  
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

 

Învățător-educator Pop Daniela Mirela,                                                                                   

C. S. E. I. Nr. 1 Bistrița 

 

                       

Educația pune accent permanent pe oameni urmărind dezvoltarea unor calități umane și de explorare 

a orizonturilor. Educația este orientată spre pregătirea omului pentru viață.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Alături de școală,familia este unul din factorii care se preocupă de educația copiilor ,având o influență 

deosebit de mare asupra acestora.  

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educația în familie precedând-o 

pe cea instituțională.. Educația în familie punebbazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel 

psihic trebuie să urmăreasca pas cu pas evoluția fizică,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 foarte important.; 

Primele impresii despre lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din 

familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însusește limbajul, care cu timpul 

devine un puternic instrument al dezvoltarii sale psihice.În educarea copiilor, un rol foarte mare il are 

stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. 

Familia este rădăcina educației , un factor de informare și de creare a copiilor. Ea are rolul de a 

introduce copilul în societate implementând mai mult valorile practice decât cele teoretice. 

Familia are rolul de a forma și are o influență mare asupra copilului, fiind totodată mediul cel mai 

sănătos pentru copil. Educația în copilărie este foarte importantă pentru copil deoarece acesta ia primele 

impresii  din mediul înconjurător, care la vârsta fragedă a copilului este familia, el fiind ca un burete. Fraza: 

,,Cei  șapte ani de acasă’’ne vorbește despre mediul în care s-a format individual copilul,de credința și de 

conceptele 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. 

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 atmosferă morală în care el a fost 

crescut în familie,sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinti, exemplul personal pe care i l-au 

dat prin atitudinile și faptele lor de conduită.  

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; părintele este un exemplu pentru copil.  

Părinţii le spun copiilor ce e bine şi cee 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. 

Familia contribuie la dezvoltarea estetică a copilului deoarece părinții sunt cei care realizează 

contactul copilului cu viața socială și frumusețile din natură.                                                         

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 educaţia morală a copiilor. 

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 şise îngrijeşte de sănătatea 

lor.  

Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 
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În concluzie, impicarea părinților în educarea copiilor poate prevenii sau elimina dificultățile întâlnite 

în viața unei școlii. 
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Importanța educației în familie 

 
 

Pop Elena 

 
 

 

,,În sens larg, familia reprezintă un grup social ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, 

căsătorie sau adopţiune şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grijă de copii. În 

sens restrâns, familia este un grup social format dintr-un cuplu căsătorit şi copiii acestuia. (Dicţionar de 

Sociologie, 1993, pag 243). 

Definirea familiei a fost  definită în general ca fiind un grup social  cu locuință comunnă caracterizată 

printr-o cooperare economică, reproductivă, juridică, morală, religioasă și socială.  Este formată din adulți 

de sexe opuse care au în grijă și educație copii proprii sau copii  adoptați.  

De-a lungulul periodelor istorice și politice statul familiai s-a schimbat, căpătând diverse funcții  

principale (de reproducție, de creștere a natalității, de integrare în câmpul muncii etc.) ,, Noi toți veni din 

anumite familii. Familiile mici, mari, extinse, nucleare, formate dintr-o generație, multi-generații, cu un 

singur părinte, cu doi părinți, cu bunici. O familie există temporal sau pentru câteva săptămâni, poate fi 

permanentă sau pentru totdeauna. Fiecare familie are puncte tari și slăbiciuni, care variază în funcție de 

membrii individuali și de familie ca unitate. Familiile nostre crează vecinătatea, comunitatea, statelor și 

națiunilor. (Raportul House Memorial 5 Force Young Children and Families, Washinton, 1990) 

Familia contemporană, mai ales după anii 1990, intră în contact cu probleme (sociale, lipsa locurilor 

de muncă și a lipsei banilor, instabilitate socială, instabilitate în cuplu, etc.) care pot să o facă inaptă în ceea  

ce privește funcția educativă și de  a le rezolva singură. Azi, familia poate fi formată din doi membrii adulți 

(partea maternă și cea paternă), dintr-un singur membru adult sau nici unul. Toate acestea punându-și 

amprenta asupra dezvoltării copiilor. 

Mediul în care se naște copilul, în care crește și trăiește în primii ani, de dezvoltă și preia modele ,este 

familia. Aceasta este primul factor decisiv și reglator   a copilului cu mediul social. Relatiile din cadrul 

familiei, copil- mamă, copil, tată, copil- frați, copil- alte rude, influențează integrarea socială și 

comportamentul social. În ceea ce privește funcțiile familiei, majoritatea specialiștilor au enumerat ca fiind 

următoarele: 

-funcția economică; 

-funcția de socializare; 

-funcția educativă; 

-funcția de susținere afectivă, de solidaritate; 

-funcția de reproducere; 

(Stăiculescu C. 2011, pag 4) 

Datorită schimbărilor socio-economice după integrarea în Uniunea Europeană, relația școală- familie 

este un subiect din ce în ce mai abordat. Inainte, parteneriatul școală- familie, era dezvoltat unilateral, adică 

școala având responsabilitatea educației. În cadrul relației de colaborare școală- familie se încheie un 

angajament mutual, un ,,contract parental,,, in care fiecare membru are obligații reciproce privind 

colaborarea părinților –cadre didactice, implicându-se efectiv în activitățile școlare  derulate. 

Elevul petrece o mare parte din timpul său, a dezvoltării sale, in cadrul școlii, astfel, instituția are 

obligația de a manifesta o atitudine coerentă și responsabilă astupra actului de predare – învățare- evaluare, 

obținând o atitudine pedagogică pozitivă dar mai ales constructivă pentru toți beneficiarii implicați. 
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Implicarea părinților în viața școlii aduce efecte pozitive asupra tuturor factorilor implicați în educația 

copiilor: școală, cadre didactice, elevi, părinți și societate. Prtintele are un rol dublu prin implicarea de acasa 

(mediu, relatii, impicare afectivă, respect etc.), dar și cea din viața școlii, manifestând atitudine pozitivă 

față de școală. 

Conștientizarea importanței implicării familiei ca parteneri egali va ajuta la derularea oricăror acțiuni 

educative. Școala are ca obiectiv și atragera părinților într-un dialog real și de a participa activ la acțiunile 

derulate de școală. 
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Importanţa educaţiei în familie 

 
 

Pop Ionela, Prof. Înv. primar,                                                                                                

Şcoala Gimnazială ,,Friedrich Schiller”, Târgu Mureş 

 

 

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 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. 

 Jan Amos Comenius menţiona că actul educaţional va fi eficient doar atunci când familia, şcoala şi 

societatea îşi vor unifica eforturile. Chiar şi în cadrul unui parteneriat educaţional eficient familiei îi revin, 

totuşi, cele mai relevante funcţii: 

• Asigurarea condiţiilor favorabile pentru securitatea şi dezvoltarea psihofizică a copilului; 

• Crearea mediului relaţional care ar influenţa direct socializarea copilului; 

• Crearea unui climat psihologic favorabil pentru satisfacerea trebuinţei de respect de sine a   copilului 

şi a condiţiilor oportune pentru explorarea sinelui/autocunoaştere   încurajarea tentaţiei copilului pentru 

autoeducaţie; 

• Oferirea unor modele relaţionale şi comportamentale; 
 

De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copii. Sunt însă şi situaţii în care la acest nucleu se 

mai adaugă bunicii, iar în unele cazuri şi rudele apropiate (unchi, mătuşi) se implică sau sunt implicate în 

activitatea educativă. 

Cunoaşterea de către educatorii de profesie (educatoare, învăţători, profesori şi diriginţi) a structurii 

familiei elevilor are o mare importanţă, căci fiecare structură creează un climat educativ specific. 

Ȋn 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. 

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. Familia constituie un rezervor de modele pe care le oferă copiilor, 

înlesnind astfel înserarea lor în cultura societăţii. 
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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”. Dacă 

tentativa de stăpânire a adultului asupra copilului este totală, fără spaţiu de libertate, personalitatea acestuia 

va fi zdrobită sau chiar va risca să prelungească această perioadă de opoziţie. Dacă i se interzice ceva 

copilului, nici părinţii nu trebuie să facă acel lucru, pe considerentul că sunt adulţi.Cu răbdare şi fermitate 

făcându-se eforturi repetate de a-i spune care sunt interdicţiile şi limitele, copilul va înţelege că cel care 

face regulile este adultul.Va trebui să înţeleagă că aceste reguli sunt valabile pentru toată lumea. 

Specialiştii au investigat şi investighează în continuare celula familială pentru a construi adevărata 

imagine a grupului social, a funcţiilor pe care le îndeplineşte, funcţii dintre care cea mai importantă o 

constituie creşterea şi educarea copiilor. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Profesor învățământ primar Pop Maria 

Liceul Tehnologic,, Petri Mor’’Nușfalău 
 

 

 

Când vorbim despre cei ȘAPTE ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi. Când spunem că un copil are cei ȘAPTE ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie 

să se comporte cuviincios, să folosească formulele de adresare politicoase, să salute, să folosească cuvintele 

magice: mulţumesc, te rog. 

 

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.  

 

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 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 
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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 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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ROLUL EDUCATIEI IN FAMILIE SI SOCIETATE 

 

 

Prof. inv. prescolar POP MIHAELA 

 

 
 

Motto: “Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! 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 

 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de 

competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 

copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, 

că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 

şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale 

unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 

puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 

primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 

ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 

în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 

cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 

îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 

controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 

nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 

cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 

încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 

Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult.  

Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, 

toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, 

de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu 

profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor. 

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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De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 

şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 

şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l 

ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 

viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 

formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 

vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 

special pentru acest lucru. 

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 

stimula calitatea de om. Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni 

de informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a 

aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor 

în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi 

dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur 

calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute 

dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a 

afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu 

înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea 

educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un 

raport de complementaritate decât de rivalitate. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 

şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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. 

De altfel, 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 mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau 

sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în 

familie şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 

sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu 

identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor.  

În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce 

pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să seadapteze rapid şi 

eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 

misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. 

Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi 

implicaţi în procesul instructiv-educativ.  

Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate 

colectivă" de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte 

important în ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu 
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mai poate realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se 

află sub influenţa societăţii şi în special a familiei. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 

aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare).  

Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 

problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 

conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor.  

Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea 

problemelor de viaţă. 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 

formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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Educația în familie –                                                                                                                       

baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață 

 

GRADINITA G. P. P. NR. 1 TINCA 

PROF. POPA ANCUTA LOREDANA 
 

 

 

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. 

 

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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Importanța educației în familie 

 
 

POPA CLAUDIA                                                                                                            

GRADINITA NR. 168 BUCURESTI 

 

 

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. 

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. 

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 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. 
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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. 

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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Educaţia pleacă din familie 

 

 

Popa Corina 

 

 

Cea mai frumoasă fotografie făcută vreodată este de fapt imaginea unei rezonanţe magnetice surprinsă 

ȋn momentul ȋn care o mamă ȋsi săruta copilul. Buzele mamei puse pe capul copilului, declanşează imediat 

o reactie ȋn creierul acestuia, botezată ,,hormonul iubirii'', deoarece este responsabilă cu afecţiunea si 

ataşamentul. Acesta reduce frica şi creşte ȋncrederea, stȃrneşte sentimente de afecţiune şi de ataşament, 

semn că cel mic este protejat si iubit.  

 

În ultimii ani, viaţa noastră parcă aleargă, la propriu. Alergăm şi noi ȋn ritmul ei. Copiii cresc parcă 

prea repede, si cȃteodată am vrea să ȋncetinim acest proces care se i-a la ȋntrecere cu noi, părinţii, educatorii. 

Am vrea să oprim tehnologia ȋnsă, de multe ori apelăm la ea şi de fiecare dată ne bucurăm că există. Ce ne-

am face fără...!!! 

 

 Însă cȃnd vorbim despre educaţie, fiecare avem părerea noastră...pleacă din familie, ȋn mod cert ţine 

şi de mediul ȋn care creştem şi ne dezvoltăm, ...,,las' că merge la şcoala si vede el,''...,,.dă de greu cȃnd o 

intra la facultate''....şi cȃte, şi mai cȃte păreri....zic păriţtii. Cȃteodată parcă şi hazardul ȋsi bagă nasul.... 

 

 Am avut o copilărie fericită!! 

 

Născută ȋn perioada ,,decreţeilor'', ne -au lipsit multe.  

 

Însă nu mi-a lipsit dragostea părintilor şi a fratelui. Aici a fost baza, şi asa am prins rădăcini puternice. 

Şi scoala,.. a fost şcoală. Doamna era situată pe un piedestal... şi cȃnd vorbea Ea... ȋi sorbeam cuvintele.  

 

Sigur că ȋn familie ȋncepe educaţia, ȋnsă ce te faci dacă familia ta e preocupată să facă avere, muncesc 

zi lumina, acasă, stau pe telefon, sau completează acte de firma, şi discuţiile se ȋnvȃrt ȋn jurul banilor. 

Copilul aude zilnic asta şi consideră ca fiind normal. Acasă, este universul lui, tata, pe care ȋl venerează, 

este puţin acasă, iar cȃnd este, vorbeşte despre cȃţi bani a făcut, cu cine s-a ȋntȃlnit, şi ce are de făcut mȃine.  

,,Ţi-ai făcut temele?''-ȋntrebarea cade ca trăznetul-că uite, pentru tine mă zbat...să ai de toate, să nu-ţi 

lipsească nimic... 

 

Nu te poţi vindeca ȋn acelaşi mediu ȋn care te-ai ȋmbolnăvit! Vindecarea vine atunci cȃnd ȋţi asumi 

responsabilitatea de a realiza că doar tu -şi nimeni altcineva- eşti cel care-şi hotărăşte soarta. Numeroasele 

experienţe umane prin care trecem contribuie la formarea personalităţii noastre şi mai tarziu, educaţia, ne 

aşaza ȋntr-o ramă frumoasă, de fapt un tablou al nostru care va fi, sau nu, urmat de copiii noştri. 

 

Bernard Shaw spunea ,,Progresul este imposibil fără schimbare, şi cei care nu isi pot schimba 

mintea/gȃndirea-nu pot schimba nimic''. 
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FAMILIA-                                                                                                                            

FACTOR IMPORTANT ȘI DE RĂSPUNDERE ÎN PROCESUL EDUCAȚIEI 

 

 

PROF. POPA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 11, BÂRLAD 

 

 

 
Familia există din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul acesteia. Rolul educativ 

al părinților este legat de apariția sentimentului familiei și a sentimentului copilăriei. Cele două sentimente 

s- au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, implicând asumarea unei funcții afective atât în raporturile 

dintre soți, cât și în raportUl dintre părinți și copii.  

A.S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educație- ca și de înclinația copilului pentru 

imitație- se adresează părinților astfel: „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 sau 

dușmanii, felul cum râdeți sau citiți ziarul, toate acestea au 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 observați!”. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de aceștia până la vârsta de șase 

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 influențează și modelează persoana umană. Unii 

merg chiar mai departe și susțin că acțiunea ei asupra persoanei este atât de mare, încât ea egalează acțiunea 

celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare al persoanei.  

Noi, adulții, suntem adesea copleșiți de grijile zilnice și ne este tot mai greu să ne aducem aminte cum 

vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost. Începând din primii ani de viață, copilul preia de la cei 

din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament. Prima relație a copilului cu lumea exterioară 

este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului primele informații despre lumea ce- l înconjoară, primele 

norme și reguli de conduită, dar și climatul socio- afectiv. Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea 

personalității, nu numai prin faptul că este primordială și se menține pe toată durata vieții, 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 social existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți, precum și climatul 

socio- afectiv 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. 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.  

Relația educativă părinte- copil este direct influențată de pretențiile manifestate față de copil: acestea 

nu trebuie să îl plaseze într- un rol cu prea multe constrângeri și foarte puține situații de a se desfășura liber, 

active, optional, cu initiative proprii. Atribuțiile influențează pozitiv personalitatea umană, numai atunci 

când ele oferă individului posibilități reale de afirmare, când angajează originalitatea și individualitatea 

acestuia.  

Activitatea educativă din familie, ar trebui să urmărească într- o mare măsură adaptarea și totodată 

raționalizarea exigențelor, a cerințelor familiale la posibilitățile de înțelegere ale copiilor. Cerințele 

familiale, respectiv obligațiile, regulile, pretențiile, normele, exigențele ce se impun copilului se exercită 

asupra acestuia pe două căi: solicitare și interdicție. Natura acestora trebuie pusă de acord cu interesele 

copilului în scopul realizării, pe de o parte a echilibrului extern între copil și mediul familial (ceea ce 
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înseamnă și o schimbare a comportamentului său), și pe de altă parte a echilibrului intern. Acțiunea 

educativă a adultului, respectiv a părintelui asupra copilului, făcută cu responsabilitate, seriozitate, exigență 

și afecțiune este cea mai bună cale de urmat în formarea personalității copilului, în procesul de însușire a 

unui comportament.  

În vederea realizării unei bune educații și a unei bune relații între părinți și copil, părinții trebuie să 

înțeleagă care este rolul atenției acordate copilului, dar și al lipsei acesteia. De asemenea, laudele îi pot 

stimula pe copii să se comporte într- un anumit fel, trezindu- le încrederea în ei, iar diferența dintre „a- l 

respinge pe copil” și „a respinge un comportament al copilului”, trebuie foarte bine înțeleasă.  

În concluzie, părinții au rol majoritar în disciplinarea copilului, o sarcină dificilă care presupune 

înțelepciune, imaginație, răbdare și multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată și foarte 

vigilentă, aceea de a călăuzi copilul de când este sugar și până la vârsta adultă. Părinții sunt cheia capacității 

copiilor de a învăța și de a reuși în toate direcțiile.  

 

 

 Bibliografie: 

 

- Revista Învățământului preșcolar, Nr. 4, 2007; 

- Revista de comunicări științifice „Didactica”, nr. 3, 2009; 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Cristina Popa                                                                                                                                        

Șc. Gimnazială nr. 11 Piatra Neamț 

 

Educația este un proces complex al cărui scop este formarea personalității umane. Cu toţii cunoaştem 

că la educarea şi formarea unei personalităţi contribuie trei factori primordiali: familia, şcoala, societatea. 

Acestea sunt „responsabile” şi de sistemul de valori pe care-l formează generaţiei în devenire. 

Educându-și copiii, părinții le transmit de fapt propriile lor valori atât în mod direct, prin interacțiuni 

verbale, cât și indirect, prin intermediul metodelor de educație pe care le știu de asemenea din mediul lor 

cultural. Părinții sunt primii educatori din viața copilului ce trebuie să cunoască îndeaproape stadiile lui de 

creștere și dezvoltare pe toate laturile ce îi favorizează evoluția armonioasă. 

La intrarea în grădiniţă,copilul dispune de o oarecare experienţă de viaţă care poate fi valorificată, 

dar acest lucru nu este suficient. Cadrul didactic trebuie să-l intoducă pe acesta în universul valorilor reale, 

să-l facă să înţeleagă semnificaţia acestora, să dobândească capacitatea de a distinge ceea ce este frumos, 

bun, adevărat, deoarece valorile nu se învaţă, ci se trăiesc, copilul are nevoie să simtă că adultul din 

apropierea lui crede într-un lucru, dă preţ fiecărei acţiuni. El intră astfel în contact cu valorile.  

Curriculumul pentru educaţie timpurie prevede obiective cadru care vizează: - formarea unei atitudini 

pozitive faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român; - cunoaştere unor elemente care definesc portretul 

spiritual al poporului român; - insuşirea unor melodii şi a unor dansuri populare; - perceperea armoniei 

îmbinării culorilor, nuanţelor, a motivelor populare specifice costumelor folclorice româneşti şi a obiectelor 

de artă; - consolidarea priceperii de a realiza diferite obiecte aparţinând folclorului, prin combinarea 

creativă a unor elemente artistico-plastice (tehnici de lucru: colaj, desen decorativ, dactilopictura). 

Introducerea elementelor de cultivare a valorilor naţionale şi tradiţionale în cadrul activităţilor din 

grădiniţă, este extrem de importantă, întrucât la acest nivel de vârstă are loc debutul vieţii sociale a copilului, 

ocazie cu care el realizează primele relaţii cu adulţii şi alţi copii din afara familiei, iar includerea în cadrul 

activităţilor didactice preşcolare a elementelor de istorie, geografie şi religioase sunt foarte potrivite pentru 

susţinerea relaţiilor de socializare.  

La fel de importantă este şi familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile din zona în care ei 

locuiesc, întrucât spiritul sărbătorilor le creează acestora sentimentul de apreciere corectă a identităţii 

noastre naţionale şi de păstrare a valorilor tradiţionale româneşti prin lărgirea noţiunii de reprezentare 

socială pe scara formată din: familie, grădiniţă, ţară, sat prilej cu care se vor introduce mult mai uşor atât 

elemente şi evenimente ale istoriei poporului român, cât şi de cunoaştere a semnificaţiei elementelor de 

identitate naţională: drapelul, stema ţării, imnul de stat, harta României. Educatorului îi revine misiunea de 

a îndruma copiii şi a le educa sentimentele de preţuire faţă de familie, comunitatea din care provin şi ţara 

cărei îi aparţin. 

În fiecare zi trebuie să le oferim exemple de mândrie de a fi român şi să-şi preţuiască tradiţiile 

moştenite de la moşi şi strămoşi. 

Bibliografie: 

1. Bunescu, Gheorghe (1998) Şcoala şi valorile morale, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 

Bucureşti; 

2. Noica, Constantin (1996) Sentimentul românesc al fiinţei, Editura Humanitas, Bucureşti;  
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Importanța relației școală - părinți pentru continuarea educației în familie                               

Studiu de specialitate 

 

Prof. Popa Daniela                                                                                                                              

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara 

 

 

În urma experienței la catedră și a celei de îndrumător al colectivelor de elevi - copii și adolescenți - 

constatăm că, indiferent de condițiile de viață, familia rămâne temelia pe care copilul își descoperă și 

creează propria identitate, toposul familial devine reperul pentru dezvoltarea interioară emoțională a 

copilului.  

Prin urmare, putem afirma că rolul adulților familiei în educația copilului constă, în a stabili limite 

sănătoase pentru acesta și de a acorda libertăți asumate inclusiv de către părintele care le acordă. Atunci 

când cel mic simte, din partea părinților, iubire și grijă necondiționată, va ști să le transmită mai departe, să 

le transforme în stimă de sine și încredere, pentru un sistem de valori coerent și un comportament echilibrat. 

În urma unor chestionare aplicate cadrelor didactice, concluzionăm că a vedea lumea prin ochii 

copilului este, pentru părinți și profesori, parte din definiția acestora. Astfel, acești parteneri în educație pot 

oferi protecție, ghidare, suport pentru momentele de descoperire a lumii înconjurătoare. În familie, vorbind 

permanent cu copilul, acesta își învață propria valoare, află că părerea lui contează. În acest mod, părintele 

poate repara, ulterior, eventualele rupturi care se produc în relația cu el.  

Încrederea este fundamentul oricărei relații apropiate, atât în familie cât și în școală: copilul învață 

astfel că este participant activ la luarea deciziilor și că își poate exprima deschis opiniile despre ce consideră 

că este potrivit pentru el. Părinții decid împreună cu el și nu pentru el, copilul este ascultat când se exprimă. 

Profesorii îi evaluează performanțele și iau cele mai bune decizii pentru progresul școlar și intelectual al 

copilului. 

Activitățile specifice parcursului școlar relevă faptul că un factor important în educația copilului este 

menținerea de către părinți a constanței comportamentului față de copil, față de limitele lui: astfel, copilul 

rămâne în zona protejată emoțional a anticipării comportamentului părinților, a predictibilității acestuia și 

a încrederii în adulții apropiați. Copilul va învăța să ia decizii, să și le asume. Va continua să facă acest 

lucru și în timpul parcursului școlar. Toate aceste repere educative familiale își spun cuvântul și în modul 

în care părintele vede școala ca factor continuator al educației copilului.  

În prelungirea cercetării, rezultă ca fiind primordială colaborarea părinților cu școala, pentru 

dezvoltarea intelectuală a copilului. Informarea părinților constituie o etapă importantă - dar și provocatoare 

- pentru cadrele didactice: programul aglomerat al părinților, lipsa de disponibilitate, faptul că locuiesc în 

altă țară sau evită contactul cu școala limitează accesul profesorilor la comunicarea cu părinții. Ședințele 

cu părinții pot deveni mai mult decât simple informări administrative, în care informația să ajungă la cât 

mai mulți dintre părinții elevilor, datorită mijloacelor de comunicare online. 

În plus, în relația părinți-școală pentru educația copilului, profesorul poate propune activități pentru 

părinți, ca de exemplu ateliere organizate de către psihologul școlii sau chiar de către elevii înșiși. Un atelier 

de tipul folosirea calculatorului și a Internetului, organizat chiar de către elevi, interactiv, pentru părinții 

lor, ca exemplu de bune practici.  

785



Crearea acestei obișnuințe, atât la elevi, cât și la părinți, ar putea fi benefică pentru relațiile dintre 

părinți și copii / adolescenți. Asociațiile de părinți pot deveni resurse importante în astfel de practici, alături 

de școală. 

În concluzie, grație experienței acumulate de școală, prin bunăvoință, înțelegere, răbdare și 

consecvență în realizarea întâlnirilor cu părinții, aceștia devin mai disponibili pentru implicarea directă în 

continuarea educației de acasă. Iar pentru a prelungi cercetarea, acest tip de experiență ar permite chiar 

autoevaluarea instituției de învățământ din punct de vedere al practicilor, politicilor și infrastructurii 

dedicate educației.  

 

Bibliografie și sitografie: 

Roșculeț, Georgiana, Implicare și responsabilitate instituțională pentru siguranța online a copiilor, 

Organizația Salvați copii, 2019-2021 

https://oradenet.ro/docs/Parenting_in_era_digitala, consultat în 07.02.2021 
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Importanța educației în familie 

 

 

Prof. consilier școlar Elena-Kassandra Popa 

CMBRAE - Școala Gimnazială „I. G. Duca” București 
 

 

„Dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie să schimbăm familia” – Virginia Satir. 

Am ales citatul pentru a oglindi importanța familiei pentru dezvoltarea unei societăți civilizate, în 

care valorile morale cu ajutorul cărora se clădesc caractere puternice, primează. Crime, războaie, tipuri de 

relații intra- și interpersonale, conflicte politice, profesii și exercitarea lor, evenimente, atâtea contexte 

sociale ce revin exclusiv pe umerii familiei. Ce cuvânt are ea de spus în fiecare dintre acestea? Ce 

responsabilitate își asumă prin existența sa?  

Familia este primul univers, prima „lume”, prima „societate” în care copilul trăiește. Imediat după 

naștere, este pus în brațele mamei care, treptat, începe să-i facă cunoștință cu viața. Deși experiențele 

senzoriale sunt superioare celor cognitive, dat fiind nivelului de dezvoltare a gândirii, copilul percepe 

semnificații, observă comportamente și învață să răspundă în diferite contexte familiale. Aceste răspunsuri 

vor fi, ulterior, extinse la societatea în ansamblu, iar tiparele de interacțiune ale familiei vor deveni modele 

ce se vor aplica în absolut toate relațiile și contextele sociale. 

Familia este pentru om un mediu de dezvoltare fizică, psihică și socială. Una dintre funcțiile sale, 

respectiv funcția socializatoare (Burtoiu, Arsene, 2013, p. 76) este cea de instruire comportamentală în 

contexte sociale. Prin intermediul ei, părinții programează copilul să acționeze într-un anumit mod.  

Educația este produsul caracteristic acestei funcții specifice. La începutul înființării familiei 

tradiționale, ea revenea în exclusivitate mamei. Aceasta era cea care țesea caracterul copilului și corecta, 

după propriul cap și după propriile valori, comportamentele nepotrivite.  

Feminismul și ieșirea de sub patriarhat, au permis și altor persoane să-și aducă contribuția la 

dezvoltarea personalității copilului: tatăl și profesorii (prin intermediul instituției școlare). Cu toate acestea, 

arondarea omului într-o familie este o experiență puternică, căci ea se petrece în plină dezvoltare a 

instanțelor psihice. Asemenea unei flori, înainte de a fi îngrijită de cel ce-o achiziționează în ghiveci, ea 

este crescută de cel ce-o scoate din sămânță. În același fel, copilul e hrănit cu semnificații, idei, gesturi, 

trăiri de către familie, în primii șapte ani de viață, el căpătând un contur comportamental. Nu doar 

învățămintele părinților sunt cele care modelează, ci și acțiunile lor. Caracterul, ca latură relațional-valorică 

a personalității, se dezvoltă prin observarea și interiorizarea comportamentelor personelor reprezentative 

din viețile noastre.  

Modul în care părinții se raportează la alte persoane, la viață în general, viziunea pe care o au despre 

lume, vor reprezenta repere atitudinale pentru copil. Dacă, spre exemplu, părintele trăiește optimist, 

înconjurat de valori morale pozitive, așiderea va trăi și copilul.  

Educația nu înseamnă doar bune maniere. Ea este stil de viață. Ea este ritmul pe care îl impunem în 

dezvoltarea noastră. Reperele din primii șapte ani de viață ne sunt stâlpi de rezistență pentru personalitatea 

de la viața adultă. Pe ei se vor așeza semnificațiile experiențelor pe care le vom trăi la maturitate. Oare cât 

de pregătite sunt familiile sau, mai bine spus, partenerii unui cuplu, să-și asume această responsabilitate 

uriașă? 
 

Bibliografie: 

1. Apostu, I., (2016). Familia românească. Evoluție socială și provocări contemporane. București: 

Tritonic. 

2. Boncu, Ș. (coord.), Turliuc, M. N. (coord.). (2016). Relațiile intime:atracție interpersonală și 

conviețuire în cuplu. București: Trei. 

3. Bruckner, P. (2011). Paradoxul iubirii. București: Trei. 

4. Burtoiu, N., Arsene, A. (2013). Introducere în psihologia familiei și a relațiilor de cuplu. Craiova: 
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Educația, familia, școala și încrederea în sine –                                                                   

factori determinanți în dezvoltarea copilului 

 

Prof. POPA ION 

Colegiul Național “Decebal” Deva 
 

 

Motto: “Faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum 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 individului. Părinții au un rol important în formarea socială a 

copilului și asigurarea unui echilibru emoțional și afectiv. 

Educația care o primește în familie, începând cu cei șapte ani de acasă, influențează existența pe tot 

parcursul vieții a fiecărui individ. Dacă la școală profesorii sunt modelele elevilor, în cei șapte ani de acasă 

părinții sunt aceste modele. Încrederea în sine înseamnă aprecierea și valorizarea propriei persoane. Mai 

exact, a avea o atitudine pozitivă - ne apreciem în tot ceea ce facem bun, suntem siguri de calitățile noastre, 

ne controlăm viața și suntem în stare să facem tot ceea ce dorim. Cu cât o persoană își sporește încrederea 

în sine cu atât aceasta este mai dispusă să-și asume riscurile asociate autoexpunerii și expunerii la opiniile 

celorlalți. Lipsa încrederii în sine poate fi o piedică foarte importantă în calea comunicării interpersonale. 

Încrederea în sine nu este un scop în sine. De altfel, considerăm că numai o încredere în sine moderată, 

bazată pe autocunoaștere, pe recunoașterea atât a calităților, cât și a limitelor proprii poate fi eficace. 

Supraevaluarea potențialului propriu, ca și subevaluarea acestuia vor conduce la eșec.  

Psihologii consideră încrederea în sine un „vaccin social” pentru că ea îi ajută pe oameni să 

depășească obstacolele și să meargă mai departe. Primii ani de viață au rol important în formarea încrederii 

în sine și familiei îi revine o sarcină importantă în acest sens prin crearea unui mediu familial tonic, destins 

în care copilul se simte iubit și apreciat ca persoană. Adesea ducem cu noi povara unor etichetări puse de 

cei apropiați nouă în primii ani de viața sau chiar în adolescență putem trece prin experiențe traumatizate 

care să diminueze încrederea în forțele proprii. Fără îndoială că împrejurările prin care va trece tânărul, 

persoanele cu care va veni în contact și activitățile desfășurate și rezultatele acestora vor influența 

încrederea în forțele proprii. Încrederea în sine nu este înnăscută, ci se construiește de-a lungul întregii vieți, 

neexistând o strategie, o rețetă unică, un panaceu universal care să te ajute să depășești obstacolele, dar 

cunoscând factorii care o determină putem să depășim greutățile cu care ne confruntăm. 

Adulții reprezintă modele importante pentru copii și au rol important în formarea stimei de sine. 

Pentru un părinte este foarte greu să accepte sentimentele negative ale copiilor, iar de multe ori aceste îl 

sperie și pe copil care nu poate să diferențieze între sentimentele negative și cele pozitive, copilul 

considerând trăirile afective pozitive ca fiind negative. Efectul este o stimă de sine scăzută și 

comportamente neadecvate. Emoțiile negative trebuie identificate și oferit un suport adecvat de către 

părinți/adulți pentru a fi controlate și exprimate. Crearea condițiilor în care copilul își poate pune în valoare 

punctele forte sau calitățile, în care acesta poate să ofere ajutor altor persoane, identificarea domeniilor de 

competență ale copilului și crearea situațiilor în care acestea să fie valorificate la maximum, dezvoltarea 

abilităților de comunicare, de negociere, de rezolvare de probleme, dezvoltarea sentimentului de 

autoeficacitate reprezintă numai câteva dintre modalitățile care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea 

încrederii în sine. Este bine de știut că idealurile, scopurile trebuie stabilite în deplină concordanță cu nivelul 

de cunoștințe și cu propriile abilități, iar experiențele noi trebuie să fie abordate gradat, deoarece eșecurile 

sau performanțele mai scăzute pot influența negativ stima de sine și încrederea în forțele proprii. 

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 
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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.  

În concluzie, educaţia primilor ani, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea 

copilului în societate. Educația este cea care desăvârșește ființa umană. 

 

Bibliografie: 
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MEDIUL FAMILIAL –                                                                                                       

PRIMUL SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE AL COPILULUI 

 

Prof. înv. preșcolar  POPA LOREDANA 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Grecescu” 

Structura Grădinița P. P. nr. 29 
 

 

 

Părinții joacă un rol important în educația copiilor. Factorii genetici, situația financiară sau socială și 

relațiile familiale sunt importante pentru rezultatele educației copiilor. Părinții au un impact direct și durabil 

asupra copiilor și joacă un rol-cheie în susținerea educației lor.  

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. 

Părintele este partenerul-cheie în educația copiilor, iar rolul lui nu este doar acela de a face temele și 

de a le corecta, ci şi de a-i ghida și de a le crea un climat favorabil, astfel încât aceștia să se 

dezvolte armonios. Cum să creați un astfel de climat? Nu este indicat să adoptați modelul rigid și autoritar. 

Cu toate acestea, în lipsa definirii unor repere rezultă două tipuri de personalități: fie tineri fără autocontrol, 

agresivi, nemulțumiți, fie tineri care sunt anxioși și temători.  

În consecință, este important să-i învățați pe copii elementele de bază ce țin de educație.  

Iată, câteva dintre elemente esențiale care pot să stimuleze și să direcționeze cât mai devreme 

dezvoltarea copilului: 

Transmiterea culturii - însumează setul de valori și ritualuri stabilite într-un mediu social care ne ajută 

la conturarea propriului caracter. 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. Mijloacele de a le transmite sunt numeroase: legende, povești, 

dansuri, feluri de mâncare tradiționale, discuții pe această temă, dar si comportamentul de zi cu zi al 

părinților. 

Judecata morală - abilitatea de a discerne binele de rău se formează în jurul vârstei de 6-7 ani, numită 

pe bună dreptate vârsta rațiunii. Codurile morale definite de cultură și religie, precum și legile în vigoare 

sunt primele elemente care trebuie integrate. Valorile morale nu pot fi transmise prin simpla vorbire, ci prin 

experimentare, iar prin evaluarea situațiilor și prin a avea niște discuții timpurii cu cei mici, această judecată 

poate fi rafinată. Identificarea valorilor morale face posibilă căutarea în fiecare ființă umană caracteristicile 

superioare care îi hrănesc sufletul. 

Responsabilitatea - a deveni treptat responsabil pentru gândurile, acțiunile și consecințele acestora 

indică trecerea persoanei la maturitate. Această responsabilitate implică 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. 

Abilitățile sociale - politețea, punctualitatea și grija pentru ceilalți trebuie deprinse de la o vârstă 

fragedă. Regula de aur este: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. De asemenea, este important să arătăm 

copiilor noștri cum să-și apere punctul de vedere și să-i ajutăm 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. De exemplu, învățați-l pe micuțul vostru să mulțumească când i se oferă ceva, amintiți-i că este 

nepoliticos să întrerupi o discuție. 

Autocontrol și toleranță la frustrare - deoarece copilul este inițial egocentric, el dorește ca toți cei din 

jurul lui să-i satisfacă în mod special și imediat nevoile, dorințele și capriciile. De aceea, ca părinte trebuie 

să acceptați faptul că acesta trebuie să învețe progresiv să tolereze frustrarea și să-i oferiți ocazia să găsească 

singur soluții și mecanisme prin care își poate controla frustrarea și emoțiile. Copiii care pot obține orice 

fel de cadouri pentru a se simți mai bine într-un anumit moment, ajung de obicei să fie nefericiți. 
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Dezvoltarea atenției și concentrării - este important ca cel mic să învețe să fie atent, să se concentreze 

pe obiectul muncii sale. Puteți să-l ajutați să-și dezvolte aceste abilități prin stabilirea unor reguli în legătură 

cu orele de joacă, de uitat pe tabletă/telefon și de învățat/citit. Totodată, a face temele, a pune hainele la loc 

sau făcutul patului sunt activități de rutină relevante pentru a dezvolta perseverența și răbdarea copiilor. 

Curajul de a învăța să pierzi - 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 este necesar să fie dispuși să-și asume riscuri și să accepte eșecul ca o parte firească a vieții. 

Motivați-i să nu se lase descurajați și să depună mereu eforturi pentru a se autodepăși, fără să caute însă 

perfecțiunea. Lăsăți-i să greșească, să învețe din propriile greșeli și să experimenteze. 

Indiferent dacă un copil are sau nu un mediu familial de susținere acasă, care este, de exemplu, lipsit 

de violență, afectează capacitatea copiilor de a se concentra la școală. Capacitatea părinților de a se implica 

în educația copiilor depinde foarte mult de cunoștințele lor legate de educație, sugerând o nevoie puternică 

de educare a adulților și accentuarea învățării intergeneraționale.  

Influența mediului familial contează la diferite niveluri. De exemplu, dacă părinții investesc sau nu 

în educația timpurie, contează foarte mult pentru abilitățile cognitive și non-cognitive. 

La nivelul învățământului de bază, implicarea părintească poate include prezența în comitetele de 

conducere școlară sau asociațiile părinților, interacțiunile cu profesorii și sprijinul acordat școlii și temelor. 

La niveluri superioare de educație, părinții pot oferi consiliere specifică privind alegerea subiectului și 

pregătirea pentru examene sau legăturile cu ocuparea forței de muncă. Participarea activă a părinților în 

educație, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea școlară, și obținerea de rezultate mai bune. 

Atunci când părinții oferă o bună creștere copiilor, cu siguranță le sporesc șansele de a deveni  adulți de 

succes. 
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FAMILIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. Înv. Preșcolar-Popa Maria-Ancuța 

Grădinița “Floare Albastră”, București, Sector 4 
 

 

 

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. 
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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 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 în familie 

 

 

Prof înv preşcolar POPA MARIA                                                                                               

Şcoala Gimnazială Şona / GPP Sânmiclăuş 

 

 

Totul contează într-o lume în care sunt puțini cei care au carte, iar restul face parte din acei 7 ani de 

acasă, acei 7 ani care se vor transforma într-o viață. Educația din zilele noastre și de pe tărâmurile noastre 

reprezintă niște foi cu îndrumări care niciodată nu s-au schimbat, mereu educația teoretică primită în 

instituții de învățământ a fost inutilă, tot ceea ce se învață printre bănci și ore scurse în noapte nu au nicio 

importanță, nimic din ce înveți într-o astfel de cameră cu 4 pereți, sala de clasă, nu te va ajuta în viața de zi 

cu zi, ca om care vrea succesul și fericirea pe plan personal.  

Astfel, în contextul educației parentale pozitive ne preocupă substanțial prezența rolului matern și 

patern în creșterea și educația pozitivă a copiilor, prin prisma formării-consolidării competențelor parentale 

pozitive. În cele ce urmează vom reflecta importanța acestora în procesul de devenire a personalității 

copilului și vom propune unele sugestii și recomandări pentru părinți în vederea distribuirii eficiente a 

rolurilor în cadrul familiei, precum și întru armonizarea-fortificarea relațiilor părinți-copii. De felul în care 

socializează părinții între ei și, dimpotrivă, părinții cu copiii depinde felul în care copilul își va forma 

propriile viziuni, concepții și idei despre familie, societate și lume în general.  

Principalele deprinderi și principii de viață, precum și setul de valori și atitudini încolțesc în cadrul 

familiei; totodată, procesul de percepere a Sinelui la copil la fel se formează din fragedă copilărie. Prin 

urmare, absența părinților sau lipsa de afectivitate, comunicare și relaționare, precum și indiferența lor sau 

cel puțin a unuia dintre părinți poate conduce la tulburări grave de caracter și personalitate la copil.  

Analizând familia ca instituție de gen a copiilor, evocăm ideea că în familie rolul matern și cel patern 

reprezintă un reper vital în procesul de creștere și educare a tinerei generații și în procesul de cunoaștere și 

acceptare de sine. Dat fiind faptul că în societate copiii relaționează, comunică, își formează prieteni în baza 

tiparelor sau a modelelor parentale interiorizate, respectiv părinții necesită a fi informați și pregătiți 

metodologic pentru a transmite un model sănătos fizic și emoțional, echilibrat, flexibil și competent copiilor 

săi, astfel ca aceștia ulterior să se poată încadra eficient în societate. 

Un parinte isi incurajeaza copilul, il intareste cand acesta face un bine, de exemplu o tema bine facuta 

care ii aduce aprecierea profesorului, a colegilor si poate chiar o nota buna. Aprobarea parintelui pentru 

faptele bune incurajeaza copilul in adoptarea unui comportament in conformitate cu cerintele societatii. 

Totusi, exista o eroare tipica, atunci cand parintele reactioneaza la greseala copilului prin retragerea 

afectiunii. Copilul poate gresi spunand o minciuna sau fiind agresiv cu un altul chiar sub ochii parintelui, 

insa acesta reactioneaza asa incat sa intre o spaima in copil, cu teama ca va ramane singur sau va simti 

rusine. Spontaneitatea, libertatea si bucuria autentica sunt strans legate intre ele. In lumea in care traim doar 

copiii (si alte cateva exceptii) ne mai pot oferi un exemplu despre ceea ce inseamna cu adevarat 

spontaneitate. Ei au propria abilitate de a simti si a gandi, iar aceasta spontaneitate se manifesta in ceea ce 

spun sau gandesc, in sentimentele exprimate pe fetele lor. Aceste lucruri ii fac pe copii sa placa profund 

oricui ii observa. 

Sentimentul de îngrijorare vine dintr-o necunoastere a faptului ca educatia nu se face numai prin 

sfaturi, ci si prin comportamentul, atitudinea tuturor celor care vin în contact cu copilul. „Sterge-te pe 
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servetel!", „Nu vorbi urât!" vor fi reguli usor ignorate daca în mediul în care copilul este introdus - gradinita, 

cresa - majoritatea copiilor procedeaza asa.  

Bineînteles ca parintii vor fi îngrijorati sa constate ca odrasla lor, model de comportament pâna mai 

ieri, a început sa înjure. Întâi se vor interoga pe ei însisi, daca nu cumva au gresit ceva în atitudinea lor fata 

de copil, apoi, negasindu-si nici o vina, vor gândi ca noul mediu este responsabil de deprinderile urâte si 

vor încerca sa le corecteze fara sa analizeze prea mult situatia. Dar pot interveni nu numai schimbari de 

comportament evidente, ci si de interes, care pot fi percepute mai greu. Astfel, un copil curios, cu o 

inteligenta deosebita, aflat într-un mediu mediocru, poate avea o adevarata involutie, pierzându-si interesul 

pentru activitati ce l-ar putea ajuta sa aiba o dezvoltare psihica armonioasa.  

Adevaratul motiv al „lenevirii" nu e întotdeauna aflat, de unde si continuarea degringoladei evolutiei 

copilului. Desi sunt multi parinti care considera ca te poti dezvolta în orice mediu sau ca importanta este o 

anumita perioada din viata copilului pentru dezvoltarea acestuia - de regula, liceul pregatind orientarea spre 

facultate. Sa nu cadem nici în extrema cealalta, a unui psiholog care sustinea într-o carte pentru parinti ca 

„daca pâna la vârsta de 6 ani copilul este educat într-un mod just si a asimilat anumite deprinderi de actiune 

si înfrânare, atunci nu mai este nici o primejdie, nimeni nu va mai putea influenta copilul în rau".  

Capcanele mediului se afla pretutindeni - gradinita, scoala, anturajul, parcul etc.  
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METODE ȘI MIJLOACE FOLOSITE ÎN EDUCAREA ATENȚIE 

LA ELEVUL DEFICIENT MINTAL 

 

 

prof. Popa Mariana Gina – CSEI  ”Orizont” Oradea 

 

Atenția este o condiție necesară pentru asimilarea oricărui obiect de studiu.    

După cum spune K. D. Ușinski, ea este *”singura ușă din sufletul nostru prin care trece neapărat tot 

ce există în conștiința noastră, prin urmare, nici un cuvânt al învățăturii nu poate să ocolească ușa aceasta , 

altfel n-ar mai ajunge în sufletul copilului”. 

Deseori plângerile elevilor că: ”nu înțeleg” sau ”că nu pot să memorez”, nu se explică decât prin 

faptul că elevii respectivi nu sunt suficienți de atenți. 

Educația atenției se referă în special la educarea următoarelor calități ale ei: 

- Stabilitatea, mobilitatea, capacitatea de a rezista la acțiune a excitanților perturbatori. 

- Atenția este o condiție esențială a desfășurării optime a procesului instructiv. Atenția însă,  - și în 

special formele superioare ale atenției, reprezintă totodată și un rezultat al procesului instructiv-educativ. 

În urma muncii depuse în școală elevul devine mai atent pe măsura avansării în cunoștințe, el se poate 

concentra din ce în ce mai mult(și pe durate mai lungi) asupra unor obiecte diferite. Atenția este deci 

educabilă în sensul cel mai larg al cuvântului.  

- Problema educării atenției elevilor deficienți mintal este o problemă centrală a școlii. 

- Greutatea constă nu în a atrage atenția elevului deficient mintal ci în a  menține un timp suficient, 

atenția acestora. Adeseori, suntem înclinați să credem că atenția e ceva ce se poate obține dacă ai bunăvoință 

și uităm că de fapt lipsa de atenție a copilului deficient mintal este efectul deficiențelor pe care le are. Lipsa 

de atenție este în primul rând un efect al deficiențelor intelectuale și în al doilea rând este și un efect al 

deficiențelor de voință.  

- Uneori observăm cum un material ușor, interesant, trezește elevilor deficienți mintal emoții pozitive 

și pe acest fond afectiv putem mai ușor să menținem trează atenția elevilor. 

Lipsa de atenție la elevii deficienți mintal are două forme de manifestare:  

- La cei foarte excitabili( neastâmpărați), atenția față de obiect este slabă, dar orice  zgomot din afară 

le-o distrage. La alții, lipsa de atenție, interes se manifestă printr-o totală apatie, nu sunt atrași de lecție, dar 

nici de altceva. Pot fi amintiți și unii elevi, puțini la număr, care dau dovadă de atenție voluntară, relativ 

persistentă la ore. Desigur aceștia sunt mai puțini la număr și sunt dintre cei care au rezultate foarte bune la 

învățătură. Dar și unii dintre aceștia au zile când nu se pot concentra asupra lecției aproape deloc. Așa e 

cazul epilepticilor care în perioada crizelor epileptice sunt moleșiți, obosiți și nu sunt în stare de un efort 

voluntar. 

Unii elevi își fixează mult timp privirea asupra obiectului fără să-l urmărească în fond, dând dovadă 

de o concentrare aparentă a atenției. 

Desigur și sub aspectul calității atenției, elevii deficienți mintal sunt deficitari. Ei nu-și pot menține 

mai mult timp atenția asupra unei probleme, chiar asupra acelor obiecte care la început le-a trezit oarecare 

interes; la aceștia atenția e de scurtă durată. De aici se desprinde necesitatea educării atenției sub aspectul 

stabilității ei.  

- În ceea ce privește atenția involuntară, educarea acesteia este legată în primul rând, de dezvoltarea 

intereselor. Și educația atenției voluntare depinde de educația intereselor căci intenția voluntară este 

necesară atunci când ne interesează scopul unei acțiuni și nu acțiunea însăși. Dar în cazul educării atenției 

voluntare se pune și problema educării voinței. 

- ”Atenția voluntară în procesul învățării poate fi ușurată pe două căi: Pe de o parte prin provocarea 

și menținerea atenției involuntare, adică a acelei forme de atenție care apare aproape spontan, fără să 

necesite eforturi speciale, iar pe de altă parte prin dezvoltarea unei atenții post-voluntare, a atenției educate 

prin exercițiu, prin formarea obișnuinței de a fi atent”. (psihologia -pedagogică). 

Câteva procedee folosite pentru educarea atenției: 
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- Varietatea stimulentelor la procesul învățării, varietatea materialului intuitiv stimulează atenția 

spontană și pot ușura în acest fel mobilizarea efortului atenției voluntare în activitatea elevilor. 

- În acest sens s-au folosit în școala noastră mijloace tehnice audiovizuale: casetofon, laptop, 

videoproiector. Importanța folosirii acestor mijloace, ca elemente de noutate solicită atenția elevilor în 

timpul desfășurării orei, iar ulterior devine un reper important pentru o memorizare trainică.  

- Atenția înseamnă în acest caz și interes, activizarea clasei, crearea unui climat didactic favorabil. 

La clasele unde se prezintă pentru prima dată astfel de mijloace, elevii urmăresc lecția mai atent și o țin 

minte mai multă vreme. Folosirea casetofonului la orele de lectură stimulează interesul de a citi expresiv. 

Citirea expresivă trebuie să fie coerentă, curentă și conștientă. Elevilor le place să fie înregistrați când citesc 

sau  povestesc. Audiindu-se înregistrarea, elevii sunt puternic emoționați. Acest procedeu îi obișnuiește pe 

elevi cu autocontrolul și sporește exigența față de ei înșiși. Urmarea firească a fost creșterea interesului 

elevilor pentru lectură, observându-se preocuparea pentru a citi sau să li se citească. 

- Folosirea unor imagini cu secvențe din povești ca: ”Punguța cu doi bani”, ”Capra cu trei iezi”, 

”Cenușăreasa” etc., ia obișnuit pe elevi să povestească frumos cuprinsul acestor opere, deoarece în timpul 

prezentării imaginilor  au fost foarte atenți.  

- Desigur că nu putem folosi aceste mijloace la fiecare oră, de aceea profesorul trebuie să fie mereu 

preocupat de a găsi căi și mijloace cât mai variate de a face lecțiile și activitățile cât mai interesante , 

atractive, de a solicita gândirea elevilor și deci atenția. 

Un bun mijloc pentru educarea atenției elevilor îl constituie activizarea clasei în timpul orei. O clasă 

de elevi puși doar să asculte explicațiile profesorului- care va fi zelos în a spune elevilor cât mai multe 

lucruri noi-  cu siguranță va pierde mai ușor firul lecției va obosi ascultând și desigur își va îndrepta atenția 

spre altceva. Elevilor le place să rezolve sarcini concrete, accesibile lor în mod independent și sunt destul 

de interesați în rezultatul muncii lor atunci când cu tact pedagogic știm să le formăm acest interes. 

- Stimularea interesului pentru studiu și dezvoltarea atenției voluntare s-a urmărit și prin organizarea 

de concursuri ”Cine știe câștigă” pe diferite teme: literatură, meserii, igiena corporală, matematică. Se 

anunță din timp materialul pe care trebuie să-l parcurgă pentru a se putea pregăti din timp și asupra căror 

probleme să-și concentreze mai mult atenția. 

Lucrând la diferite operații (cusut, tăiat, curățat, vopsit ) în diferite ateliere, elevii trebuie să fie atenți 

atât la operația executată cât și la materialele folosite pentru prevenirea eventualelor accidente. Deci în 

cadrul procesului de instruire la atelier se educă unele calități ale atenției - ca mobilitatea și gradul de 

concentrare. În atelierele de lucru profesorii trebuie să le arate în permanență importanța activității pe care 

o depun, să-i convingă că greșelile lor ar putea avea urmări în ceea ce privește calitatea obiectului propus 

cât și repercusiuni asupra securității muncii. Faptul acesta contribuie în mare măsură la menținerea atenției. 

Atenția poate fi îmbunătățită în condiții adecvate și cu un efort permanent din partea elevilor și a 

profesorilor.    
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Rolul familiei în vederea asigurării succesului școlar 

 

Prof. Înv. Pr. Popa Mihaela                                                                                                      

Școala Gimnzială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești,                                                              

Com. Mărăcineni, Jud. Buzău 

 

 

Familia reprezintă un mediu extrem de important, chiar cel mai important în vaţa unui copil. Încă din 

primele clipe petrecute împreună cu familia, copilul simte legătura divină dintre el şi familia sa. Aici, el 

primeşte primele sfaturi, primele idei asupra gândirii sale şi este locul unde normal ar trebui să se simtă în 

siguranţă, protejat. 

Imediat după familie, un rol important în educaţia unui copil şi mai ales în reuşitele lui îl are şcoala. 

Locul în care el începe să socializeze, să-şi exprime ideile şi unde îşi va continua conturarea personalităţii 

sale. 

Este dificil de definit familia, deoarece fiecare familie este unică, este diferită, nu există familie care 

să fie exact ca şi a noastră. Fiecare dintre noi ne vom întemeia o familie. Oare este greu să-ţi creezi modelul 

perfect de familie? Unele studii arată că multe personae preiau ideile părinţilor. Dar aici există o divergenţă, 

deoarece unii am crescut în familii bune, exemplare, iar aceştia sunt norocoşi pentru că modelul este unul 

cum nu se poate mai bun, dar există şi cazuri mai triste, când copiii cresc într-un mediu neadecvat, o familie 

nefericită, cu multe neînţelegeri sau poate care trece chiar printr-un divorţ. Putem spune cu certitudine că 

aceşti copii vor prelua ideile părinţilor lor? Da şi nu. Da, pentru că sunt unii care din păcate nu ştiu să 

culeagă ce este bun sau trăiesc drame atât de puternice încât nu sunt în stare să depăşească acea perioadă 

grea. Dar există şi cazuri fericite, atunci când un copil doreşte şi reuşeşte să ia din familia lui ceea ce a fost 

bun şi să ajungă să formeze o familie de success, procedând exact invers faţă de cum au procedat părinţii 

lui. 

Pe măsură ce familia se dezvoltă apar şi schimbările. Cea mai mare schimbare în cadrul unei familii 

este naşterea unui copil. Acest moment îi face pe părinţi mai responsabili decât au fost, deoarece un copil 

trebuie sa crească într-un mediu care să-i asigure existenţa materială, climatul afectiv şi securitate. Unui 

copil trebuie să i se transmită valori morale, culturale şi religioase care să-I asigure păstrarea identităţii 

entice. Calitatea vieţii de familie este determinată de rolul mamei şi respective, al tatălui, de specificul 

relaşiilor extrafamiliale şi conţinutul acestora, de felul cum se gospodăresc resursele materiale, de tradiţiile 

locale ş.a. Toate acestea au o importanţă hotărâtoare pentru formarea copilului. 

Părinţii hiperprotectori cresc un copil anxios, lipsit de iniţiativă, iar părinţii indulgenţi care acceptă şi 

satisfac toate cererile şi pretenţiile copilului, îl alintă şi îl răsfaţă cresc un copil cu agresivitate şi negativism 

în comportament. Copilul este centrul universului familial, dar nu trebuie folosit tot timpul şi toate resursele 

doar pentru copil, deoarece asta înseamnă că părintele îşi sacrifică dreptul lui la fericirea personală, la 

intimitate, la obţinerea satisfacţiilor profesionale şi sociale. 

Familia şi şcoala sunt cele care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii. Colaborarea dintre 

şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orintarea 

copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. Referitor la 

acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci când scopul său este acelaşi cu al şcolii, când 

între cei doi factori există o concordanţă în ceea ce priveşte obiectivele urmărite. Ceea ce este cu adevărat 

trist este faptul că de multe ori familia se află în contradicţie cu şcoala. 
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Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (atât între părinţi, cât şi între 

cadrele didactice şi administratorul şcolii) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de 

efort material şi de timp). 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar POPA MINODORA                                                                                             

LIT „NICOLAE JIGA” TINCA 

 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

CȘEI “Maria Montessori” Constanța 

Cadru Didactic: Prof. Popa Narcisa 
      

 

Plecând de la ideea că “educația începe odată cu nașterea”, putem afirma că părintele este cel care 

dirijează, antrenează și stimulează copilul, părintele devenind mentorul copilului.  

Copiii care se dezvoltă într-un mediu familial sigur, plin de afecțiune și grijă, pot mai bine să facă 

față provocărilor vieții și să-și atingă întregul potențial. Parentalitatea pozitivă1, care sprijină, este 

importantă pentru dezvoltarea fizică și mentală și bunăstarea copiilor de la o vârstă mică, pe parcursul 

copilăriei și adolescenței, până la maturitate.  

Parentalitatea pozitivă ajută la dezvoltarea unui auto-control puternic și fortifică rezistența de a face 

față problemelor, având beneficii pe termen lung pentru copii. În contrast, practicile deficitare de 

parentalitate sunt asociate cu probleme emoționale și comportamentale ale adolescenților. Acest lucru 

înseamnă ajutarea părinților  să interacționeze mai mult cu bebelușii și cu copiii mici, să recunoască etapele 

de dezvoltare a copilului, să înțeleagă rolul îngrijirii pline de afecțiune și al jocului, să stimuleze cunoașterea 

copiilor și să aplice practici pozitive, non-violente pentru a-și crește copiii de la naștere până la adolescență. 

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, 

indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 

ochii minţii şi le urmează. 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 

prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.  

Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 

învăţare-precum şi climatul 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 tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de 

învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  

 

 
1 Program UNICEF – “Dezvoltarea timpurie a copiilor” 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

Prof. Popa Olimpia-Alunița                                                                                                        

Liceul de Arte „Marin Sorescu” –Craiova 

 
 

“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 

ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Child’s Appeal 

Educația este cea care desăvârșește ființa umană, cea care modelează personalitatea copilului 

armonizând-o cu cerințele societății actuale. Familia și școala sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, 

care contribuie prin mijloace specifice la formarea copilului. Familia este prima şcoala a copilului. Ea îi 

oferă acestuia  primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 

climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

Părinții sunt primii educatori ai copilului. Ei încep educarea copilului în mediul familial și îi oferă 

acestuia o “zestre” de valori care îl vor însoți pe copil pe parcursul anilor de școală și mai departe. Pe lângă 

un rol important de a asigura condițiile materiale pentru creșterea și dezvoltarea copilului, familia are și 

rolul de a crea un climat afectiv, moral și educativ. 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.  

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 Părinții sunt primele modele de comportament pentru copii. În educația acestora se regăsesc valori 

naționale, etice și culturale în care familia crede și pe care le urmează în activitățile sale. Respectul 

oamenilor, al bunurilor lor, cinstea corectitudinea, bunătatea, responsabilitatea, toleranța și celelalte valori 

etice care desăvârșesc personalitatea umană, se învață începând cu cei “șapte ani de acasă”, apoi se continua 

în școală și pe tot parcursul vieții.  

Familia, oricâte merite și preocupări valoroase ar avea în legatură cu educaţia copilului, nu va obţine 

rezultate pozitive decât în condiţiile în care acționează împreună cu şcoala. Colaborarea învățătoului cu 

familia contribuie la realizarea progresului la învățătură și la formarea comportamentelor la elevi. Părinții 

trebuie să știe că actul de învățare are la bază trei factori: zestrea nativă a copilului, mediul fizic activ și 

mediul social propice. O schimbare în mediu poate duce la schimbări nu numai în ceea ce copilul învață, 

dar și în capacitatea acestuia de a învăța.  

 

Pentru a-i ajuta pe copii, părinții trebuie să-și coordoneze actiunile ținând cont de următoarele aspecte: 

-să aprecieze importanța școlii pentru educația copilului său, adoptând o atitudine pozitivă față de 

sarcinile acesteia; 

-să-i creeze copilului un mediu propice pentru învățare și un echilibru emoțional; 

-să-l învețe pe copil reguli eficace pentru relațiile interpersonale din cadrul familiei și din afara 

acesteia și să se cunoască pe sine; 

-să nu-l mintă și să se manifeste o relație de colaborare și prietenie între toți membrii familiei; 

-să petreacă suficient timp cu el, atât timp recreativ cât și timp pentru învățare; 

-să discute cu copilul despre ceea ce se întâmplă la școală și să-l încurajeze mereu șă spună adevărul, 

să fie pozitiv, tolerant;  

-să stabilească obiceiuri bune de învăţare, să-l ajute pe copil să îşi planifice activităţile şi să le dezvolte 

interesul în diverse domenii. 
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Implicarea părinților în viața activă a școlarului este foarte importantă, deoarece copiii dacă sunt 

ajutați devin mai motivați și mai ambitioși în tot ceea ce fac, mai încrezători în sine și mai puternici, putând 

depăși toate obstacolele pe care le vor întâlni nu doar la școală, ci și în viața de zi cu zi. 
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Familia și continuitatea actului didactic dincolo de clasă 

 

Prof. înv. primar Popa - Paisa Cristina,                                                                                                                 

Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 

 

 

Studiile din ultimii ani dovedesc că atunci când un copil îşi vede părinţii interesaţi de el şi se implică 

in viaţa sa şcolară, rezultatele lui sunt mai bune si beneficiile evidente. Au existat întotdeauna educatori 

excelenți si părinți iubitori, care nu și-au pus probabil atâtea probleme și totuși au reușit foarte bine; dar 

poate că acest lucru era mai ușor într-o lume foarte statornică, în care tradiția avea ultimul cuvânt.  

Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generație sau două, relațiile dintre părinți si copii, dintre 

adulți si tineri, apare mai vădită în considerația pentru copil ce "are semnificația de recunoaștere intimă si 

profundă a valorii persoanei copilului si de încredere în potențialul lui de dezvoltare" (Osterrieth, P., 1973, 

p.70) 

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  câ

t  posibil  strategiile  educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-

familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

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. 

 Procesul de învăţământ este cel care conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Misiunea 

şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ im-pus  de  cerinţele  vieţii  sociale.  

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 
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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. 

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.  

Crearea unui climat de colaborare cu familia se realizează şi se întreţine prin acţiuni şi atitudini 

permanente din partea cadrului didactic. Când se adresează părinţilor acesta trebuie să fie: atent, prietenos, 

vivace, relaxat. Mărturisesc ca reuşind să îmi apropii familiile îmi desfăşor toate activităţile legate de şcoală 

mult mai uşor. Acum idei de activităţi vin de la părinţi care sunt gata să fie parte activă în orice acţiune.  

Consider că atitudinea lor deschisă e legată implicit de deschiderea şi disponibilitatea mea faţă de ei. 

Simţind interesul meu faţă de copiii lor la şcoală, implicândui pe aceştia în acţiuni care le cultivă interesele 

şi datorită faptului că le scot în evidenţă constant aspectele pozitive din fiecare copil a făcut ca şcoala să nu 

fie locul unde vin cu o oarecare strângere de inimă şi numai pentru că trebuie ci un loc în care se simt mereu 

bineveniţi şi în care găsesc ajutor la nevoie. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
 

Prof. înv. primar Popa Raluca Corina 

Școala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuș 

 

 
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.Un vechi proverb englezesc 

spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”   

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. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  

 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
 

– deprinderi de autoservire; 

– ordine; 

– igiena; 

– curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 

– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât si 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 si 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; 

– concentrare a atenției; 

– perseverența în realizarea uneri sarcini; 

– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.                                                                               

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. 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. 

807



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. 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. 

„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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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI  DE ACASĂ” 

 

 

Profesor pentru învăţământul primar, Popa Simona                                                               

Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare ”, Oneşti, Bacău 

 

 

MOTTO: ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.” (George Washington Carver) 

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. 

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 
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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.  

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. 

 

 

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. 

 

  

 

 

 

  

810



 

 

Educaţia în familie -                                                                                                                     

baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor şi a succesului în viaţă 

 

Profesor înv. primar Tudorița Popa 

Școala Gimnazială ,,Dr. Emanuiel Rigler,, Ștefan cel Mare 
 

 

 

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. 

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. 

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.    

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. 

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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EDUCATION BEGINS AT HOME 

 

 

Verona Popa 

“Tudor Vladimirescu” 

National Military Highschool 

Craiova, Dolj 
 

 

 

Education begins at home and I applaud the parents who recognize that they - not someone else - 

must take responsibility to assure that their children are well educated. (Ernest Istook)  

The early years represent the most important period which contributes to a child’s physical and mental 

development and to shaping children’s personality and character. The elements representing the social 

environment that contribute to shaping personality are related to family, school, friends and colleagues, the 

community, models and social values and the perspective on the world, as a whole, which reaches the 

consciousness of the person through the culture and the different information sources and resources to 

which the person has access. This is also the period in which the sense of coherence and the first models of 

relationships with others are built, or not. And at the same time, the period in which the personality, still 

under construction, is subjected to the first tests. 

According to psychologists, each stage in a child's life, has its influence on his/her affective and 

intellectual development. The baby's needs and the way parents deal with them are important in the 

development of the baby. Rules of conduct are learned from the other family members. The family is the 

environment in which the child learns the rules of good behaviour, most often through imitation, rather than 

through conscious behaviour, at least in the early stages of his/her life.  

In the educational process, parents must take into account the age and the individual characteristics 

of the child, the fact that each age stage is characterized by certain features  that differentiate the previous 

stage from the next one. Transformations, both physical and mental, take place very early in a child’s life. 

Under the influence of their living conditions, as well as their education and social environment, a child 

can be directed in the desired direction. As a result, the educational actions carried out by the parents must 

be sensible and continuous, based on the fact that a child’s mental development is achieved in close 

connection with his physical development. 

What can parents do to be successful in the most difficult job of all? Of course, each child is a different 

individuality and must be treated accordingly, but there are some guiding principles that any parent may 

follow: 

• Create and maintain a calm and stable atmosphere in the house; 

• Discuss and analyse in the family all the obligations and responsibilities distributed in a fair way, 

first between the parents, then between the children according to their age; 

• Establish a set of family rules, which must be discussed with the children, as well, who need to 

understand why they have to observe those rules;  

• Organize family events together so that each family member is responsible for a certain task, and 

then analyse the activity and establish the strengths and the weakness; 

• Try to have realistic expectations from your children that will help you address unwanted behaviour 

in a constructive way;  

• Participate in everything the child does. Get involved in his activities, but don’t forget to offer them 

independence and freedom. 

• Praise the child for his efforts, even when he does not achieve his goal; teach him how important it 

is to do everything that depends on him; 

• Try not to compare your child with his/her sibling or other children; 
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• Be honest with your child, admit your mistakes (parents are not infallible) and teach the child how 

important it is to take responsibility; 

• Discipline the child with love, the child needs guidance and discipline, not through punishment, but 

by setting reasonable limits. 

Communication is the secret and the key to a solid relationship between parents and children. The 

child imitates what he sees and hears around him. A child that is loved and appreciated by parents feels 

protected, nurtured, confident. A child who feels appreciated receives in a positive way the rules imposed 

by the parents. A child must be educated in an atmosphere based on love and trust and thus rules do not 

seem to be obstacles anymore. Even if a little child cannot understand or tell the difference between right 

or wrong, he/she should not be allowed to do anything she/she wants. There should be limits. A child needs 

to learn what waiting and postponing wishes means. 

It is obvious that the family has a great influence on a child’s education and personality. The parents 

provide the “genetic inheritance”, and the family creates the conditions for physical, emotional, intellectual 

development and shapes the child’s character, moral sense, aesthetics, etc. Children owe much of their 

knowledge about nature, society, food and hygiene skills, attitudes towards life, patterns or habits of 

behaviour to the education received in the family environment. That is why the family is the fundamental 

institution in all societies. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

Popa - Bondrea Florina 

 

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. 

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 
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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.  
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Proiect de activitate: ”INIMĂ PENTRU MAMA” 

 

Profesor: Popan Mariana Cristina 

 

 

TEMA: ”INIMA PENTRU MAMA MEA” 

ȘCOALA: Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare 

Clasa: I B 

Profesor: Popan Mariana Cristina 

ARII CURRICULARE: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

                                        COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

                                         MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

SCOP: Dezvoltarea abilităților de conturare-decupare-colorare-lipire, șnuruire, pe o anumită temă 

OBIECTIVE: 

O1: să contureze propriile mâini pe suport plastic-foaia de desen; 

O2: să decupeze conturul mâinilor; 

O3: să decupeze inimi conturate; 

O4: să șnuruiască firul de mărțișor: 

O5: să lipească șnurul de mărțișor pe șablonul conturat și desenat; 

O6: să respecte etapele de lucru și condițiile de lucru, inclusiv condișiile de pandemie 

RRSURSE MATERIALE: 

Șabloane, creioane colorate, fire de ață albe și roșii, carioca negru, hârtie cartonată colorată ETC. 

Desfășurarea calendaristică a temelor propuse: 
 

Zile Vineri: 

26.02.2021  

Luni: 

1.03.2021 

Marți: 

2.03.2021 

Miercuri: 

3.03.2021 

Joi: 4.03.2021 

Comunicare în 

limba română 

Primăvara: 

enumerarea 

perioadelor din 

Calendarul 

naturii. 

Mama- 

Citire pe text: 

”Mama 

seamănă iubire” 

Memorarea 

versurilor, cu 

concurs de 

recitare 

Jocuri de rol: 

”Capra cu trei 

iezi” 

Citire 

selectivă a 

unor lucrări 

literare pe tea 

”Mama, cel 

mai frumos 

cuvânt” 

Realizarea 

textului pentru 

completarea 

felicitării 

închite mamei 

Arte vizuale și 

abilități 

practice 

Desenarea 

chipului mamei 

Colorarea 

unor flori de 

primăvară. 

Desenarea 

buburuzei pe 

trifoi . 

Conturarea 

mâinulor 

proprii pe o 

Decuparea a 

două inimi 

roșii de pe o 
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și colorarea 

acestuia 

Conturarea 

trifoiului supă 

șablon; 

Decuparea 

conturului 

Șnuruirea 

firelor de ață 

roșie și albă. 

Lipirea 

șnurului pe 

trifoi 

foaie de desen 

A4. 

Decuparea 

mâinilot 

foaie de carton 

roșu A4. 

Plierea celor 

două inimi. 

Lipirea celor 

două inimi 

între cele două 

mâini 

decupate. 

Muzică și 

mișcare 

Interpretarea 

unor cântece de 

primăvară. 

Recunoașterea 

unor melodii 

după auz,  

dedicate zilei de 

8 Martie. 

Interpretarea 

cântecelului 

”Cântec pentru 

mama, de 8 

Martie 

Interpretarea 

cântecelului 

”Trei iezi 

cucuiezi” 

Alte 

cântecele. 

Cconcurs de 

cântecele 

dedicate zilei 

de 8 Martie 

 

Activități desfășurate: 

 

 

 

 

 

O primăvară frumoasă, tuturor ființelor dragi! 

La mulți ani, de ZIUA FEMEII”! 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Inv. Popescu Alexandra-Daniela                                                                                                                 

Liceul Teoretic “Henri Coanda”, jud. Dolj 

 

 

In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educatie si instructie. 

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 
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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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Iubirea se învață acasă 

 

Prof. înv. primar Popescu Alina Georgeta 

 

Iubirea trebuie să se simtă, să se „audă”, să fie dovedită. Iubirea se învață. Nu din cărți sau filme, nu 

de la școală, ci de acasă, de la părinți, primele modele de viață. Trebuie să le arătăm copiilor că îi iubim. 

Prin vorbe și fapte. Doar unele, sau doar altele, nu sunt suficiente. 

Cuvintele sunt daruri minunate. Cât de fericiți suntem când copilul reușește să spună primul cuvânt. 

Sărim în sus de bucurie, îl lăudăm, repetăm după el, cu el, „hai, mai spune o dată”, și-apoi dăm de știre la 

toată familia, la toți cunoscuții. Părinții sunt primele și cele mai importante ființe din viața copilului. De 

aceea, căldura lor liniștește un bebeluș, vocea lor îl adoarme, iar veselia și hârjoana lor îl fac să râdă și să 

gângurească la nesfârșit. 

La început de „relație”, fie ea amoroasă sau părinte-copil, cuvintele „te iubesc”, „îmi place de tine”, 

„mă bucur să stau cu tine”, „ce frumos ești când zâmbești”, privitul în ochi, îndrăgosteala, sentimentul de 

a sta „lipiți” unul de altul, dacă s-ar putea, sunt la ordinea zilei. Pe măsură ce „relația” înaintează, „crește”, 

toate aceste cuvinte se pierd. Ele nu lipsesc în totalitate din viața noastră, dar nu mai sunt la fel de frecvente. 

Nu mai spunem atât de des „te iubesc”, nu mai arătăm același interes și bucurie pentru fiecare gest. În 

primul rând, un copil are nevoie să știe, dar mai ales să vadă că părinții lui se iubesc. Pentru a învăța, la 

rândul său, ce este iubirea. 

Un copil are nevoie, nu doar să știe că este iubit, că doar așa e normal, ci să învețe acest lucru. Are 

nevoie de certitudinea iubirii noastre ca și convingere, nu numai declarativ. A-i spune și a-i arăta iubire sunt 

două lucruri la fel de importante. Exact așa cum învață să facă primii pași, să spună primele cuvinte, să 

citească și să scrie, tot așa trebuie învățat să iubească. Nivelul emoțional al unui copil este dat la maxim 

până la maturitate. Manifestările de iubire decente, dar calde și sincere, dintre părinți, în prezența copilului, 

sunt ceva necesar. Dacă părinții au uitat să-și spună „te iubesc” iar copilul este pupat doar în somn „să nu 

și-o ia în cap”, cum va învăța el ce înseamnă iubirea și cum arată ea? 

Degeaba are haine de firmă, telefon cool, o cameră „hard” și tot ce-și dorește, dacă îi lipsește 

esențialul. Dacă nu și-a văzut părinții sărutându-se sau ținându-se în brațe, cum ar putea învăța care sunt 

dovezile de iubire? Dacă nu vede dovezi de dragoste, gesturi, semne, dacă nu aude cuvinte pline de iubire, 

va considera că este suficient doar să simtă. Nu poți să arăți ceva nu ai ai văzut. Va crește și va iubi, dar nu 

va ști să arate acest lucru.  

Preocupați de job-uri, afaceri, de relațiile de muncă – cu șeful, cu subalternii, colegii, „mai am ceva 

de terminat”, „mai am câteva telefoane de dat”, preocupați de prieteni, de „a apărut ceva neprevăzut”, 

„trebuie să rezolv”, mulți dintre noi bagatelizăm relația cu propriul nostru copil. Uneori, chiar și cu 

partenerul de viață. Considerăm că, cele două, sunt firești, banale și cel mai ușor de întreținut. Că „cei de 

acasă” știu că îi iubim. Cuvintele sunt puternice, dar ceea ce nu rostim, ceea ce nu arătăm este la fel de 

puternic. Doar dacă te gândești, cu drag, la fiul sau fiica ta și îi asiguri tot ceea ce este necesar, doar dacă îl 

duci/aduci de la grădi/școală și schimbi rapid câteva vorbe, asta nu înseamnă, automat, că el/ea știe, sau nu 

are nevoie să audă ceea ce simți. Nu trebuie să fii sigur că știe. Spune-i! 
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Ieși la plimbare cu el, în parc, pe stradă. Dă-te cu el pe tobogan, în leagăn, aleargă după minge, intră 

în jocul lui, sărută-l seara înainte de culcare, îmbrățișează-l dimineața, urează-i o zi buna, spune-i că este 

cea mai importantă persoană din viața ta și asigură-te, mereu, că știe că îl iubești. Bucură-te alături de 

copilul tău de lucrurile mărunte pentru că, într-o zi, vei descoperi că ele erau de fapt lucruri importante. 

Pune-i desenele pe pereți, medaliile, diplomele, frunza culeasă din parc, atârnă în casă o fotografie, un 

tablou în care apare alături de mami și tati, lasă-l să vadă iubire peste tot, lasă-l să audă și repetă-i toate 

aceste lucruri la nesfârșit. Zâmbește, râzi și fă glume. 

Zâmbetul este ceea ce ne atrage la o persoană și ne arată că putem avea încredere în ea. Câștigă-i 

încrederea și nu i-o pierde niciodată. Fii pregătit, întodeauna, să-i atenuezi căderile, să ai mereu pregătită o 

parașută de siguranță. Nu-l dezamăgi. Copiii ascultă mai mult de părinții cu care au relație bună, de 

prietenie. Cu toate acestea, copilul are nevoie, în primul rând, de mami și tati, cei care, pentru care EL, 

contează și care îl iubesc. 

Prieteni va găsi și la grădi, și la școală, și în parc, dar mami și tati sunt unici. Doar ei pot rosti parola 

cu „te iubesc”. De la fiecare părinte copilul își ia ce are nevoie, învață lucruri diferite și, de fapt, observă că 

oamenii sunt diferiți. De la mamă va învăța o parte din lucruri, iar de la tată o parte. De la amândoi va învăța 

iubirea, iar când aceasta este asimilată corect, copilul se va simți valorizat. Va avea o stimă de sine crescută, 

își va respecta viitoarea viață de cuplu, partenera/partenerul, va ști să dăruiască cuvinte frumoase, va ști ce 

înseamnă iubirea. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

 

Prof. înv. preșcolar: Popescu Alina Marta 

 

 

De fapt ce sunt cei 7 ani de acasa si cand este nevoie de acest lucru? Pana in clasa primara, cam pe la 

7 ani, stam mai mult cu parintii, bunicii cu familia si cei apropiati in general. Cei din familie incearca sa te 

sfatuiasca si sa te educe cum stiu ei mai bine, ca tu sa poti intra in viata cu minim de lectii despre viata in 

general. Cum sa respecti bunicii, cum sa respecti familia si pe cei mai in varsta, mai departe la scoala 

respectul fata de profesori, colegi si cercul de prieteni pe care il ai.  

Respecta ca sa fii respectat este una dintre bunele vorbe din batrani, spuse de parintii nostri. Daca 

respecti pe cei din jur, te respecti pe tine si ai oportunitatea de a fi integrat mai bine in societate daca stii sa 

respecti pe cei din jurul tau, chiar si pe cei de aceeasi varsta cu tine. Acum, dupa cum am vazut in viata, 

sunt multe persoane care pur si simplu nu pot fii respectate, pentru ca nu stiu sa se comporte in lume si care 

probabil nu au cei 7 ani de acasa, care sa-i confere un echilibru si respect fata de cei din jur. Multi, datorita 

comportamentului ciudat fata de semenii lor, se autoizoleaza de cei din jur. 

In rest acesti 7 ani de acasa sunt pentru unii, si pe buna dreptate, piatra de temelie a vietii pe viitor. 

De acesti ani depinde de cum vei fii integrat in societate, cum vei fii agreat de cei din jur si cum iti poti 

ordona viata si stilul de viata alaturi de cei dragi. La randul nostru, odata cu trecerea timpului, cand vom 

devenii mai intelepti, o sa dam si noi aceste sfaturi copiilor, nepotilor si celor dragi, ca si ei sa aiba la baza 

cei 7 ani de acasa.         

Aceasta perioada nu se refera doar la acele semne exterioare de respect caracterizate drept politete, ci 

la o intreaga suita de obiceiuri sanatoase pe care, daca un copil le va deprinde acum, le va practica ulterior 

pe parcursul intregii sale vieti. Copiii invata prin imitare. Exemplul nostru conteaza. Un copil manierat se 

va descurca mai bine în relatiile sociale si se va simti mai confortabil în prezenta celorlalti decat unul caruia 

ii lipsesc cei 7 ani de-acasa. Probabil ca cea mai buna modalitate de a-l obisnui cu bunele maniere este sa 

fim noi, parintii, un bun model pentru el. Incepem sa il invatam lucrurile simple inca de la varsta frageda: 

sa salute, sa spuna „te rog” si „multumesc”. Dar buna crestere nu trebuie sa se opreasca aici. 

Va trebui sa stie ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discutie cu un 

prieten apropiat, cum sa se spele, sa manance, cand poate sa vorbeasca, sa invete sa-i asculte pe ceilalti, 

placerea de a face si a primi cadouri. Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il invata 

ce inseamna respectul. Iar copiii respectuosi vor fi tratati cu respect.  

Educatia primita in cei sapte ani de acasa depinde de cativa factori: relatia afectiva dintre copil şi 

parinti, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite 

copilului. Sunt parinti care muncesc de dimineata pana seara pentru copiii lor, dar sunt total straini fata de 

nevoile reale ale acestora. Din dorinta de a le asigura copiilor tot ce lor le-a lipsit, parintii ii condamna la o 

viata inconjurata de lucruri scumpe si stralucitoare, dar fara adevarate valori. Cei 7 ani de acasa reprezinta 

o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor în prima parte a copilariei. 

Psihologii sustin ca nu exista o limita de varsta pana la care bunele maniere se pot invata, insa, cu cat 

lectia bunei-cuviinte si a menajarii sensibilitatilor celor din jurul nostru este inceputa mai devreme, cu atat 

mai bine pentru constituirea zestrei educationale a copilului! 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPESCU ANDREEA                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI 

 
  

Educabilitatea este capacitatea ființei umane de a fi educată, formată, modelată sub influența acțiunii 

dirijate a mediului social.  

Educația se conturează ca un ansamblu de acțiuni și influențe fundamentate științific și folosite în  

mod conștient și dirijat în formarea copilului ca personalitate. 

Educația este percepută ca un factor determinant al dezvoltării umane, în mod special al dezvoltării 

structurilor psihice, o acțiune de structurare, organizare, valorificare a mediului în formarea personalității 

pe o direcție precisă, trasată. 

Există trei mari grupe de factori determinanţi care influențează dezvoltarea personalității copilului și 

care se află într-o relaţie de interdependenţă: ereditatea, mediul, educaţia. Acești factori, în proporții 

variabile, pun în valoare anumite aspecte ale personalităţii.   

Ereditatea este acel factor prin care copilul moşteneşte anumite particularităţi fizico-psihice şi 

fiziologice de mare importanţă. Însă acțiunea eredității nu este directă și exclusivă, căci procesele de 

creștere și maturizare suportă și influențele mediului.  

Mediul își exercită influența asupra copilului în anumite contexte, în grupuri sociale cu sferă mai 

largă sau mai restrânsă: mediul familial, mediul grădiniței, mediul școlar etc. Mediul devine sursă a 

dezvoltării psihice prin faptul că oferă copilului condiții concrete de viață, influențe și modele de conduită 

care vor fi imitate. El oferă prilejuri de comunicare și de schimburi afective între copil și cei ce-l înconjoară 

și poate acționa atât ca barieră cât și ca factor facilitator al dezvoltării psihice a copilului. Tocmai de aceea, 

în educația copilului un rol esențial îl are mediul social, respectiv familia, care are ca reprezentant mama 

pe care copilul o va avea alături multă vreme şi care poate fi considerată omul de contact prin intermediul 

căruia copilul va cunoaşte lumea în primele luni şi în primii ani de viaţă.  

Mama este reprezentant al socialului, dar şi al familiei - cel dintâi univers, cel dintâi mediu cu care 

copilul ia contact. Familia îi oferă copilului modele de comportament, de comunicare, contribuind 

semnificativ la socializarea acestuia, 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, 

suportul şi înțelegerea. Într-un mediu protector, unde predomină armonia între părinți și copii, posibilitatea 

de a se dezvolta copii cu anumite dezechilibre este mai mică decât acolo unde domină brutalitatea  și 

severitatea. 

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 este locul în care au loc îngrijirea și, în mod deosebit, educarea copilului, 

educaţia în familie precedând-o pe cea desfășurată în diverse instituții.  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 aceasta vârstă, puterea 

exemplului este foarte mare. Putem spune că de familie depinde dirijarea corectă a maturizării psihice a 

copilului. Copilul primește din familie primele impresii despre lume și viață, despre fenomene din natură 
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și societate.  Prin comunicarea cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un 

puternic instrument al dezvoltării sale psihice. De aceea, părinții trebuie să fie atenți la felul cum pronunță 

copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea de fiecare dată când se impune acest lucru,le vor explica 

semnificația unor lucruri pentru a le îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent.   

Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn al dezvoltării lor intelectuale, al 

curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. Setea lor de cunoaștere trebuie să se hrănească din 

explicațiile și atenția părinților. Ei află din familie lucruri despre lumea înconjurătoare: despre plante, 

animale, mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor, despre diverse obiecte. În familie se însușesc 

primele cunoștințe, se dobândesc experiențe morale. Familia îi învață de timpuriu pe copii să distingă binele 

de rău, ce este permis de ceea ce este interzis, ce este drept de ceea ce este nedrept, ceea ce este frumos de 

ceea ce este urât. Pentru faptele bune copiii sunt încurajați și lăudati, iar pentru cele neadecvate sunt dojeniti 

de către părinți, pentru a-i ajuta să le diferențieze. Ceea ce învaţă copilul în familie trebuie să îl ajute 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. Dacă familia nu se preocupă suficient de 

educaţia morală a copilului în primii ani de viaţă, adică nu le oferă “cei şapte ani de acasă”, optând pentru 

o disciplinare rigidă sau pentru răsfățul excesiv al copilulul, ori combină aleatoriu răsfăţul cu pedeapsele 

corporale sau emoţionale, fără a-i oferi explicații, atunci copilul nu va putea discerne şi nu se va putea 

adapta corect la diversele situaţii de viaţă, îşi va forma deprinderi greşite şi va fi afectat emoţional pe termen 

lung. De asemenea, dacă între ceea ce spun și ceea ce fac părinții există discrepanțe, copilului îi va fi greu 

să dobândească o coerenţă a sinelui, îi vor lipsi așadar atât comprehensibilitatea, cât și controlul şi 

semnificaţia, iar el va fi nefericit, nemulțumit.         

În cadrul familiei este bine să se stabilească relații juste între membrii acesteia, să existe respect 

reciproc, iar cerințele părinților să fie unitare, stabilite de ambii părinți de comun acord și respectate fără 

abateri. Copiii nu trebuie scutiți de responsabilități, pe diverse motive, ci trebuie implicați în activități 

desfășurate de familie, pentru a nu deveni egoiști și pentru a aprecia eforturile părinților, pentru a-i respecta 

și a le recunoaște autoritatea.       

A fi părinte este o bucurie enormă, o binecuvântare, dar si o responsabilitate imensă, care trebuie 

asumată. Nu există o rețetă pe care să o urmezi pentru a-ți educa copilul, ori pentru a-ți oferi o soluție într-

o situație dificilă. Copiii sunt diferiți și trebuie să învățăm să fim buni, iertători și iubitori, pentru a constitui 

noi înșine modele sănătoase pentru copiii noștri, întrucât “cei şapte ani de acasă” nu se uită niciodată.  
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Importanta familiei in educatia copilului 

 

G. P.P. “Bobocei din Micro 3”, Buzau                                                                               

Profesor învățământul prescolar: Popescu Corina 

 

 

De la naştere şi până când cresc, copiii sunt persoane care au o dezvoltare afectivă şi o receptivitate 

specială faţă de diferitele categorii de stimuli, aspect ce poate fi influenţat de informaţiile care le primeşte 

copilul din mediu, precum şi de calitatea procesării acestora  

Educaţia timpurie contribuie la egalizarea şanselor copiilor (copiii în situaţii de risc, care provin din 

medii socio-culturale dezavantajate, cei care prezintă dizabilităţi sau aparţin unor grupuri etnice minoritare), 

la progresul acestora şi ulterior la integrarea în societate.   

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. 

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. 

Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 

adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit. 

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. 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. 
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Astfel, mama înfățișează simbolul fundamental al feminității, fapt tot atât de important atât pentru 

fată cât și pentru băiat. 

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  

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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Problema educației morale a copiilor în orice context social reprezintă o situație de actualitate, mai 

ales când societatea românească era în plin proces de transformare. 

Uneori, părinții consideră că sufletul copilului se supune, dar nu se transformă, se supune fără 

convingere. Unii specialiști consideră că educația morală are eficiență, în măsura în care asigură, din   

convingere, o comportare   corespunzătoare,  conform   normelor   morale.  

Mediul social reflectă relațiile sociale existente: frecventarea grădiniței și a școlii, igiena și curățenia 

personală uneori precară, răzbunarea în orice moment, neatenția în fapte și în vorbe sau chiar lipsa de 

respect față de personalul școlii. 

În vederea formării omului autonom, a cetățeanului într-o societate care este într-o continuă 

schimbare se impune a disciplină mai riguroasă, o cunoaștere a regulilor și a normelor de comportament 

civilizat, explicate pe înțelesul copiilor.  

Relațiile sociale se reflectă întocmai în mediul preșcolar și școlar, iar mediul școlar la rândul lui 

exercită o influență puternică asupra relațiilor sociale. 

Pentru realizarea idealului educațional (componenta intelectuală, componenta fizică şi cea estetică, 

toate având un punct de convergență: dimensiunea morală a personalității, conștiința morală fiind 

considerată cea mai valoroasă latură a ființei umane), trebuie acționat cu multă atenție și precauție, pornind 

de la lucruri simple pentru ca la final, să se ajungă la forma completă. 

Părinții și educatorii se bazează pe capacitatea înnăscută și evidentă a copiilor, aceea de ascultare; 

copiii aspiră totdeauna la ascultare. Deci, nu trebuie o supunere oarbă, ci o supunere conștientă, voită, 

fiindcă supunerea liberă e adevăratul triumf al educației 

În sensul educării caracterului educatorul (părintele sau profesorul) stabilește mijloacele pentru a 

asigura triumful personalității asupra individualității (convorbiri asupra pornirilor rele ale preșcolarilor, 

stabilirea mijloacelor de luptă împotriva lor și exercitarea voinței în acest sens). Toate acestea se bazează 

pe exemple, a căror valoare constă în aceea că dă copiilor intuiția faptelor bune sau rele într-un mod concret 

și atrăgător. Puterea exemplelor creează un entuziasm adânc ce dă sens întregii vieți: simțul dragostei, al 

adevărului, al dreptății, al bunei cuviințe. 

În egală măsură, discutarea normelor, alegerea mijloacelor reprezintă o strategie eficientă de educare 

a caracterului copiilor și de consolidarea a dimensiunii morale a personalității copiilor. 

Prin aplicarea principiului ”cooperației” în locul constrângerii educatorul (părinte sau profesor) 

câștigă astfel simpatia copiilor printr-o atitudine binevoitoare. 

De altfel, prin aplicarea acestui principiu copiii se conformează unor reguli pe care ei înșiși le stabilesc 

sau le aprobă. Astfel, copiii sunt pregătiți pentru virtuțile morale, indispensabile  societății. 

Învățarea reciprocă, posibilă în mediul familial și școlar, este o metodă care cultivă copiilor 

sentimentul solidarității, camaraderia și amiciția. Întrajutorările copiilor trebuie organizate în scop educativ.  

Se constată că aplicarea unui astfel de sistem demonstrează numeroase avantaje (disciplina se 

îmbunătățește, sufletul copiilor se înnobilează cu sentimente alese, se pun bazele formării caracterului, iar 

copiii se gândesc serios la drepturile și datoriile lor, înarmându-se pentru viață). 

Prin urmare, educația vizează realizarea idealului educațional, pentru care se acționează treptat. 

Personalitatea copilului înnobilată cu virtuțile și valorile morale de la începutul mileniului al III-lea, 

corespunde dobândirii autonomiei formative cu calitățile subsecvente (stabilitate intrapsihică, vigoare 

emoțională, angajare socială, autodepășire, interînvățarea, opțiune responsabilă) ale personalității umane 

așa cum este ea urmărită prin educația permanentă. 
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În concluzie, familia joacă un rol important în dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și inter-

relaționarea lor, în asigurarea stării de bine individuale și colective și indiferent de timp sau spațiu, iar 

școala continuă acest proces și prin educația, pe care o realizează, răspunde nevoilor fundamentale impuse 

de noile exigențe ale vieții. 
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Trăim într-o societate aflată într-o continuă mişcare. Totul se schimbă, totul se transformă. E prea 

multă grabă şi mişcare în jurul nostru. Omul trebuie să fie capabil, pe nesimţite să se adapteze schimbărilor 

ce survin în viaţa lui. Noi, dascălii de astăzi, avem menirea de a deschide noi orizonturi copiilor şi tinerilor 

de astăzi. Noi suntem cei care trebuie să formăm oamenii de mâine, oamenii viitorului.  

După John Dewey, „Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala 

trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitaşă pentru copil ca aceea pe care el o duce 

în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” 

Educaţia în familie, „cei şapte ani de acasă” influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 

indiferent dacă acesta recunoaşte acest lucru sau nu. Deci, ideal ar fi ca împreună, părinţi şi copii, să ne 

unim forţele pentru a dărui copiilor noştri tot ceea ce este mai bun. Împreună vom reuşi să creştem nişte 

oameni puternici, capabili de a face faţă problemelor ce li se ivesc în cale, nişţe învingători.  

O condiţie a succesului copilului în şcoală este şi legătura firească dintre părinţi şi profesori, dintre 

părinţi şi şcoală.  

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.  

Pentru a găsi cele mai bune metode de educație, s-au întâlnit specialiști în domeniul și s-au stabilit 

zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere deopotrivă părinții, educatorii în vederea educării copiilor. 

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 descurajezi, 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 

propiilor interese și cu riscul propriei tale vieți. 

3. Să fi un 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 al sentimentelor altora. Să crească și să simtătot 

timpul comunicarea " mamă – copil – tată ". Să-l obișnuiești să participe la activitatea de voluntariat. 

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 jocurile lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui. 

5. Să lucrezi cu copilul tău Să-ți ajuți copilul când încercă să participe la muncă în casă ori grădiniță. 

Când copilulu este mai mare, să-l obișnuiești să participe la treburile zilnice din gospodărie și pentru 

gospodărie. 

830



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 experiențele 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 ale faptelor 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 suferință nici pentru familie, nici pentru alții. Răsplătește-l pentru respectarea 

regulilor stabilite. 

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 acumulate și gradului de maturitate.  

10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanțe, spectacole, serbări de 

familie, manifestări sportive) 

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 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 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 urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viaţă, climatul 

emoţional stabil din mediul social apropiat (familie de cele mai multe ori), încurajarea  şi suportul parental 

continuu sunt factori determinanţi în dezvoltarea perso-nalităţii copilului. 
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Se cunoaște faptul că, în formarea personalității umane, un rol important îl au  ereditatea, mediul și 

familia, iar locul unde se regăsesc toate acestea sunt în mediul familial. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

precedând-o pe cea institutională.  

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.  

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, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea sa  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. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare în 

directia binelui sau răului.  

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-socialî, coreland 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 evolutia fizică, 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 această vârstă, rolul exemplului este foarte important; 

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  

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. 

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. 

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.  

În cadrul familiei, se rostește pentru prima dată, de către copil cuvintele mamă și tată.  

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. 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.  

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"si ce este"rau", ce este 

"permis"si 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. În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor 

relații juste între membrii familiei. Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-

educativ, cât și în cadrul activităților extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie.  

        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. 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanta cei mai importanți  în dezvoltarea unei 

personalități armonioase. Familia exercită o influență  deosebit de adancă  asupra copiilor. O mare parte 

dintre cunostiințele, deprinderile, obisnuințele de comportament, elevul le datorează  educației primite în 

familie. De aici utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei șapte ani de acasă".  

Procesul educării copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie 
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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.  

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. 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. 

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 inconstient 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). 

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 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 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 
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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. 

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 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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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. 

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.Asadar 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 

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. 
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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 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.  

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 sigurur 
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The real history of Mother’s Day in the United States might surprise you. Three women -who 

championed efforts toward better health, welfare, peace, and love-contributed to the day we all celebrate 

on the second Sunday in May each year.  

The Mother’s Day holiday in the United States wasn’t born out a desire to simply treat mothers to a 

day off or buy gifts. It essentially began as a women’s movement to better the lives of other Americans. 

The creation of a national Mother’s Day is primarily attributed to three women: Ann Reeves Jarvis, 

Julia Ward Howe, and Ann’s daughter, Anna M. Jarvis. 

ANN REEVES JARVIS 

Known as “Mother Jarvis,” Ann Reeves Jarvis was a young Appalachian homemaker who taught 

Sunday school lessons. She also was a lifelong activist who, in the mid-1800s, had organized “Mothers’ 

Day Work Clubs” in West Virginia to combat unsanitary living conditions and teach young mothers how 

to safely care for their children. During the Civil War, Mother Jarvis had also organized women’s brigades, 

encouraging women to help without regard for which side their men had chosen. After the war, she proposed 

a Mothers’ Friendship Day to promote peace between former Union and Confederate families. “I hope and 

pray that someone, sometime, will found a memorial mother’s day commemorating her for the matchless 

service she renders to humanity in every field of life,” Ann Jarvis once said. “She is entitled to it.” 

JULIA WARD HOWE 

Julia Ward Howe was a famous poet and reformer. During the Civil War, she volunteered for 

the U.S. Sanitary Commission, helping them to provide hygienic environments for hospitals and ensure 

sanitary conditions during the care of sick and wounded soldiers. In 1861, she authored the famous Civil 

War anthem, “The Battle Hymn of the Republic,” which was first published in February 1862. 

Around 1870, Julia Ward Howe called for a “Mother’s Day for Peace” dedicated to the celebration 

of peace and the eradication of war. As expressed in what is called her “Mother’s Day Proclamation” from 

1870, Howe felt that mothers should gather to prevent the cruelty of war and the waste of life since mothers 

of mankind alone bear and know the cost. 

Howe’s version of Mother’s Day was held in Boston and other locations for about 30 years, but died 

a quick death in the years preceding World War I. 

Nothing new happened in this department until 1907, when a Miss Anna M. Jarvis, of Philadelphia, 

took up the banner. 

ANNA M. JARVIS 

After her mother, Ann Reeves Jarvis, died in 1905, Miss Anna Jarvis from Philadelphia wished to 

memorialize her life and started campaigning for a national day to honor all mothers. She bombarded public 

figures and various civic organizations with telegrams, letters, and in-person discussions. She addressed 

groups large and small. At her own expense, she wrote, printed, and distributed booklets extolling her idea. 

In May of 1907, Anna memorialized her mother’s lifelong activism with a memorial service held at 

the Methodist Church in Grafton, West Virginia, where Anna’s mother had taught. The following year, on 

May 10, a Mother’s Day service was held at that same church to acknowledge all mothers. Thus was born 

the idea that the second Sunday in May be set aside to honor every mother, whether living or deceased. 

838



Her efforts came to the attention of the mayor of Philadelphia, who proclaimed a local Mother’s Day. 

From the local level she went on to Washington, D.C. The politicians there knew a good thing when they 

saw it and were quick to lend verbal support. 

While West Virginia was the first state to officially adopt the holiday, others followed suit. 

Proclamation of the day by the various states led Representative J. Thomas Heflin of Alabama and Senator 

Morris Sheppard of Texas to present a joint resolution to Congress that Mother’s Day be observed 

nationwide. The resolution was passed by both houses. 

In 1914, President Woodrow Wilson signed a bill designating the second Sunday in May as a legal 

holiday to be called “Mother’s Day”—dedicated “to the best mother in the world, your mother.” For the 

first few years, the day was observed as a legal holiday, but in absolute simplicity and reverence—church 

services were held in honor of all mothers, living and dead. 

According to many sources, Ann simply wanted to honor her mother and the work she had done, and 

claimed that her mother was the originator of the real Mother’s Day. She was dismayed to see Mother’s 

Day become more commercialized with the sending of cards and gifts and used as a way to promote other 

causes. Sadly, Anna spent the final years of her life trying to abolish the very holiday that she had helped 

to establish! 

MOTHER’S DAY TODAY 

Mother’s Day endures and evolves. Just as Mother’s Day was the creation of multiple women, the 

modern Mother’s Day celebrates the varied roles of mothers today. We commemorate the many ways 

mothers have fought to better the lives of their children, from social welfare to non-violence. We also honor 

the way mothers have raised and nurtured their children with love and courage. 
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REALITATEA DE ZI CU ZI 

 

Prof. înv. primar Popescu Maria                                                                                                                                                                      

Scoala Gimnaziala „Episcop Dionisie Romano” Buzau 

 

Toti ne dorim o viata lunga si fericita, unde boala si necazurile sa nu ne atinga. Insa ce facem pentru 

a ne atinge acest tel? In caz ca nu stiai, mai mult de 80% din sanatatea ta depinde de modul in care te 

hranesti, daca faci sau nu sport, daca te odihnesti, ce emotii si sentimente experimentezi. Modul de viaţă şi 

stilul de viaţă sunt două noţiuni apropiate în conţinut şi tratate de multe ori ca sinonime. Ele desemnează 

totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, a unui grup, a unei colectivităţi, organizarea vieţii 

lor pentru satisfacerea trebuinţelor lor materiale şi spirituale.  

Totuşi, cele două noţiuni nu sunt identice deşi utilizarea lor este complementară. Astfel, modul de 

viaţă se referă la elementele obiective ale traiului, la condiţiile materiale, economice şi sociale ale vieţii 

oamenilor. Principalii indicatori ai modului de viaţă sunt: natura muncii şi durata ei; învăţământul, 

calificarea profesională şi accesibilitatea formelor acestora; rezidenţa şi circulaţia (timpulafectat şi 

mijloacele de transport disponibile şi utilizate); spaţiul locuinţei şi gradul acesteia de confort; condiţiile de 

igienă şi asistenţă sanitară; mijloacele de comunicare; informaţiile şi cultură; timpul liber (durata şi folosirea 

acestuia). La aceştia se adaugă sistemul tradiţiilor, obiceiurilor, morala şi cultura societăţii. Stilul de viaţă 

se referă la aspectul subiectiv al modului de viaţă. El reprezintă o strategie de viaţă pentru care individul 

optează şi care orientează toate manifestările sale particulare. Această strategie are la bază anumite credinţe, 

imagini şi reprezentări ale individului despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, 

acţionează, face opţiuni care îl pot conduce la reuşită sau la eşec.  

Din stilul de viaţă fac parte şi alegerile referitoare la sănătatea individuală, inclusiv o serie de riscuri 

autoasumate, cum ar fi: tabagismul, abuzul de alcool, consumul de droguri, alimentaţia excesivă, 

dezechilibrată sau subnutriţia, promiscuitatea sexuală, practicile sexuale riscante, stilul de conducere auto 

imprudent, sedentarismul, lipsa timpului liber, insuficienţa odihnei/somnului, incapacitatea de a face faţă 

stresului cotidian şi profesional într-un mod adecvat. Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de 

viaţă propriu şi constant, precum şi al unor „subvariante” proprii fiecărei etape de viaţă parcurse. Dacă la 

un copil nu se poate vorbi încă de un stilde viaţă propriu-zis, o dată cu adolescenţa, cu procesul de 

cristalizare a personalităţii, începe să se contureze şi un stil de viaţă propriu, pe care tinereţea şi maturitatea 

îl vor desăvârşi. 

 În structurarea lui, influenţa familiei, a şcolii, a altor instituţii educative se interferează cu influenţa 

celor apropiaţi, cu influenţa literaturii, a televiziunii, a mass-media în general, care pot oferi tipologii 

diferite ale stilurilor de viaţă şi care pot fi copiate, refuzate, prelucrate critic şi valorizate de către individ. 

Alături de stiluri de viaţă defavorabile pentru sănătate – care cuprind factorii de risc menţionaţi anterior – 

există şi pot fi modelate prin acţiuni de educaţie stiluri de viaţă favorabile sănătăţii: practicarea sistematică 

a exerciţiilor fizice şi evitarea sedentarismului, alimentaţia echilibrată şi variată (bogată în legume şi fructe 

proaspete, săracă în grăsimi), evitarea fumatului şi a consumului de droguri, consumul moderat de alcool, 

igienă personală şi sexuală, prudenţa în alegerea partenerilor sexuali şi utilizarea mijloacelor de protecţie 

pentru evitarea bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA, efectuarea de controale medicale periodice, 

folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul cotidian, profesional.  

Una dintre cele mai simple modalităţi de a «măsura» gradul de «sănătate a hranei» noastre de toate 

zilele este analiza cu ajutorul piramidei alimentelor. Mâncărurile şi produsele pe care le consumaţi în mod 

obişnuit compun sau nu o alimentaţie sănătoasă?  
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Dacă e vorba de produse din cele două grupuri de la baza piramidei – de pildă legume, paste sau orez 

– totul e în regulă, poftă bună. Dacă e vorba de cele două grupuri de la vârful piramidei – consumaţi mai 

puţinIndiferent de vârstă, activitatea fizică joacă un rol important în păstrarea sănătăţii şi în menţinerea unei 

stări de bine. Părerea că activitatea fizică e numai pentru sportivi e greşită. Fiecare dintre noi trebuie să- şi 

păstreze forma fizică, pentru menţinerea sănătăţii.  

Păstrarea formei fizice depinde de trei componente majore: rezistenţa, forţa şi supleţea. Exerciţiul 

fizic frânează îmbătrânirea sistemului osos, articulaţiilor şi muşchilor – în special a muşchiului cardiac. 

Lipsa activităţii fizice sporeşte din multe puncte de vedere riscurile pentru sănătate. Riscuri personale: boli 

ale arterelor coronare (care hrănesc inima), infarct de miocard şi accidente vasculare cerebrale, hiper-

tensiune arterială, lipsă de tonus muscular şi de energie, probleme cu articulaţiile, osteoporoza (fragilitate 

osoasă), modificări ale ţinutei corpului, îngrăşare şi obezitate. Riscuri pentru familie: lipsa de energie în 

viaţa sexuală, lipsa de energie în relaţiile cu copiii sau nepoţii – care primesc totodată un exemplu negativ.  

REZISTENŢA: Trebuie să puteţi face mişcare fizică fără să ajungeţi imediat să gâfâiţi. Aveţi deci 

nevoie să vă dezvoltaţi circulaţia sângelui spre inimă şi plămâni. O dată cu sporirea rezistenţei, ritmul 

cardiac scade şi creşte forţa de contracţie a inimii – deci veţi putea face faţă mult mai uşor la efort fizic 

prelungit sau de intensitate mare.  

 FORŢA: Activitatea fizică presupune o musculatură cu tonus foarte bun. Când muşchii umărului, 

trunchiului şi coapselor au un tonus corespunzător, scade mult riscul întinderilor şi accidentărilor. ü  

SUPLEŢE: O bună mobilitate a gâtului, coloanei vertebrale şi articulaţiilor previne întinderile 

ligamentelor, muşchilor şi tendoanelor. Supleţea reduce, de asemenea, riscul durerilor datorate rigidităţii 

articulaţiilor. Există o legătură directă între nivelul activităţii fizice şi consumul energiei ce provine din 

mâncare. Dacă mănânci mai mult decât consumi, surplusul de energie se depozitează sub formă de grăsime. 

Consecinţa: te vei îngrăşa, ceea ce sporeşte riscurile pentru sănătate – riscuri care cresc şi mai mult dacă se 

adaugă fumatul şi consumul de alcool peste cantitatea recomandată. Sex – diferenţa biologică dintre femei 

şi bărbaţi. 

 Nu ne naştem femei/bărbaţi, ne naştem persoane de sex femeiesc/bărbătesc şi devenim, ne formăm 

ca femei/bărbaţi, femi-nini/masculini, cel mai adesea în contact cu societatea, care ne impune valori, 

aşteptări prestabilite, ce au rolul de a ne modela. Ne naştem cu un sex anume, dar nu şi cu un gen anume. 

Acesta din urmă se formează în strânsă dependenţă de tipul de societate, de gradul de cultură şi civilizaţie. 

Identitate de gen – interiorizarea psihologică şi morală a trăsăturilor feminine/masculine, ca rezultat al unui 

proces de interacţiune între sine şi ceilalţi.Trăsături tradiţional feminine: dependenţă, emotivitate, blândeţe, 

subiectivitate, nevoie de protecţie, sensibilitate, înclinaţie spre detaliu şi aparenţă, slăbiciune, tact, grijă faţă 

de alţii.  

Trăsături tradiţional masculine: independenţă, raţionalitate, agresivitate, obiectivitate, încredere în 

sine, spirit de competiţie, capacităţi analitice, înclinaţie spre esenţă, tărie, înclinaţie spre ştiinţe, ambiţie, 

autoafirmare. Prejudecăţi de gen – idei preconcepute care operează etichetări din perspectiva a ceea ce este 

predeterminat ca admis/respins, întrucât o persoană este bărbat sau femeie. Autonomie de gen – capacitatea 

de a formula propriile norme de conduită ca fată sau băiat, ca femeie sau ca bărbat. Standard unic – aplicarea 

aceloraşi valori şi norme, indiferent că sunt femei sau bărbaţi, ceea ce instituie o reală egalitate de şansă 

între cele două genuri. Roluri de gen – atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le 

asociază femeilor şi bărbaţilor, respectiv drepturile şi responsabilităţile lor într-o anumită societate.  

Etica „grijii” – asociată mai ales fetelor, educă spre cooperare, spre a fi receptive la nevoile celorlalţi, 

spre a ajuta, a îngriji, chiar prin renunţare la sine şi prin sacrificiu. Etica „drepturilor” – asociată mai ales 

băieţilor, educă băieţii spre competiţie, spre dreptate, corectitudine, legalitate, făcând abstracţie de nevoile 

concrete ale celor din jur. Discriminare de gen – teorie şi practică ce susţin că, în mod natural, femeile şi 

bărbaţii nu pot să îndeplinească aceleaşi roluri în viaţa privată, în cea publică şi în cea profesională. Dincolo 

de identitatea de gen, problemele legate de sexualitatea copilului/adolescentului sunt multiple şi variate. Nu 

vor fi tratate aici aceste probleme, sunt numeroase materiale care le dezbat. Tot ce se va face va fi 

atenţionarea (suplimentară) asupra necesităţii discuţiilor deschise între părinţi şi copii, în special când este 

vorba de subiecte sensibile: consumul de tutun şi alcool, anturaj, comportament sexual, consum de droguri, 
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relaţii etc. Nu avem o reţetă universală care să vă ajute să discutaţi cu copiii dumneavoastră teme diverse, 

fie că este vorba de copii „cuminţi” sau copii „rebeli”. Putem însă profita de experienţa specialiştilor care 

lucrează cu tinerii pentru a vă da câteva idei despre ceea ce face adolescenţa o perioadă riscantă nu numai 

în viaţa copilului, dar şi a părintelui. Pentru că adolescenţa este vârsta la care se înregistrează cele mai multe 

debuturi în comportamente de viaţă nesănătoase, pentru că există situaţii de risc la care copilul se expune 

zi de zi, încercaţi să adoptaţi un comportament preventiv, care să evite apariţia pericolului pt copilul dvs. 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

Prof. Popescu Valeria –Adela                                                                                                     
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„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 

Boutin şi During, 1994. 

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. 
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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. 

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; 

• 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: 
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• 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 osarcină  a  şcolii  să  iden

tifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  f

avoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-

familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor.Una dintre cele  mai  importante  preocupări  ale  familie

i  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională.   

Cei maimulţi părinţisunt bineintenţionaţi 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.  Misiune

a  şcolii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerinţele  vieţii  social. 

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  ace

stei  laturi.  În acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  interrelaţionare,  de  asumare  a  res

ponsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  formarea  şcolară  si  profesională.  
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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  părinţil

or  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
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Rolul familiei în educarea copiilor 

 

Prof. POPICA ADRIAN-NOVAC                                                                                        

LICEUL TEORETIC NOVACI 

 

Figurile centrale ale educaţiei familiale sunt părinţii. 

Apariţia copilului pe lume este o minune. Cu adevărat fericită devine familia în care se naşte un copil. 

Viaţa de familie se corelează cu acest fenomen frumos, mult aşteptat de ambii soţi. Din primele zile copilul 

are nevoie de aer, hrană, somn, căldură, apă. Treptat apare şi se manifestă nevoia de apărare, orientare, 

investigare, de mişcare, relaxare, vocalizare, comunicare şi relaţionare. 

Dezvoltarea psihică a copilului se sprijină pe ereditate, îşi extrage conţinutul din sursele furnizate de 

mediul sociocultural şi este dirijată de educaţie. 

Familia, ca factor educaţional, îşi lasă amprenta decisivă în fazele de început ale ontogenezei. De 

modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde comportamentul 

socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii şi ceilalţi actori care contribuie la educarea copiilor în primii ani 

de viaţă trebuie să mediteze asupra responsabilităţii pe care o au în formarea personalităţi acestora, familia 

fiind cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi societate.  

Lumea interioară a copilului este foarte bogată, ea denotă o mulţime de nuanţe socioafective, calităţi 

şi trăsături de temperament. Comunicarea empatică şi jocul cu posibilităţile sale formative contribuie la 

satisfacerea aşteptărilor copilului. 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 toată viaţa. Responsabilitatea unui părinte este uriaşă, el trebuie să-l asculte, să-l încurajeze 

la nevoie, să-i ofere afecţiune. 

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 copiii ai căror părinţi s-au implicat activ în viaţa lor. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament sunt dobândite în familie, în 

mod spontan. Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi 

o parte din ele prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei 

şi se va gândi la semnificaţia lor. 

În ultimii ani, cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de 

provenienţă al copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu poate să asigure 

referinţele culturale minime necesare pentru o dezvoltare şcolară eficientă a copilului (Sălăvăstru, 2004). 

Majoritatea cercetătorilor cred că educaţia timpurie este influenţată de bagajul cultural al părinţilor şi 

de felul în care aceştia se implică în educarea copiilor lor. Este foarte benefică înfiinţarea unor cercuri de 

lectură în familie în care părinţii şi copiii să studieze împreună anumite teme şi să se bucure de lectură. 

La fel de importantă şi cu rezultate similare este implicarea părinţilor în educaţia copiilor la vârste 

mai mari, cum ar fi anii de liceu. De asemenea, doar părinţii care îşi monitorizează copiii şi sunt mereu 

atenţi la progresele făcute de aceştia se pot bucura de creşterea lor din punct de vedere educaţional. 
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Influenţele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotărâtoare. Specialiştii 

în acest domeniu precizează că relaţia părinţi-copii deţine un rol deosebit în fixarea deprinderilor 

comportamentale, dar şi în asigurarea condiţiilor psihologice normale.  

Concluzionând, putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţială.  
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Importanţa educaţiei în familie 

 

PROF. POPICA NADIA-LUMINIŢA                                                                                           

LICEUL TEORETIC NOVACI 

 

În ultimul an, educaţia în familie a devenit foarte importantă. 

Părinţii pot să transmită valorile copiilor lor prezentându-le credinţele clar, onest, în funcţie de vârsta 

acestora. Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori este anevoios, are nevoie de fundamente solide. 

Părintele oferă baza prin acţiunile sale.  

Dezvoltarea copilului  are loc din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi estetic.  Părinţii le creează 

copiilor un regim de viaţă sănătos, o alimentaţie corespunzătoare, un cămin cald şi se îngrijeşte de sănătatea 

lor. Le explică importanţa  deprinderilor de igienă personală şi socială.  

Dezvoltarea limbajului, a spiritului de observaţie, memoriei  şi gândirii se realizează incă din primii 

ani de viaţă şi un rol important revine familiei.   

Copilul obţine rezultate bune la şcoală în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 

învăţare. Îi procură copilului cărţi de lectură, manuale, asigură condiţii bune de lucru, păstrarea legăturii cu 

şcoala pentru a vedea rezultatele acestuia. 

Familia este mediul unde se formează deprinderi, importante, de comportament: sinceritatea, 

respectul, cumpătarea, politeţea, ordinea. Este educat să fie un bun coleg, să fie sociabil şi prietenos. 

Părinţii sunt cei care contribuie la educaţia estetică a copilului (natura cu frumuseţile ei şi tradiţiile). 

Limbajul părinţilor influenţează de asemenea foarte mult limbajul copiilor aşa cum au demonstrat 

unele studii în domeniu. Forma de vorbire este expresia  unei  structuri sociale (Bernstein,1978). Implicarea  

părinţilor este foarte importantă în dezvoltarea şcolară a copilului, puterea exemplului  are efecte 

miraculoase şi poate contura un drum frumos pentru un copil. Un părinte care începe să-i citească micuţului 

încă de la 2-3 ani, apoi continuă şi caută să găsescă şi să creeze împreună cu acesta noi poveşti, va fi un 

părinte fericit pentru că a reuşit să-i deschidă calea celui mic spre o lume frumoasă , spre o lume care îi va 

dezvolta creativitatea şi inteligenţa. 

Din păcate, cercetările arată că doar jumătate din părinţi se implică activ în procesul educaţional al 

copiilor(Anderson, Minke, 2007). 

Lumea în care trăim, societatea modernă, pune accentul pe bani, pe realizarea materială, socială, 

financiară. În acest fel, copiii nu mai sunt o prioritate, timpul petrecut în familie este din ce în ce mai mic, 

educaţia nu mai este eficientă.   

Copiii nesupravegheaţi  încep să împrumute multe atitudini de la grupul de prieteni, care nu este 

întotdeauna un exemplu bun. Şcoala nu mai este o prioritate şi acum se gândesc cum pot să fenteze sistemul, 

cum pot să fraudeze sau ajung să nu dorească să obţină o calificare.   

Atunci când un copil nu mai este supravegheat el se îndepărtează de şcoală, pentru că este greu să 

înveţi, să citeşti şi să-ţi pregăteşti mereu lecţiile.  Este mult mai uşor să petreci timpul pe telefon sau să intri 

în jocuri online, să mergi la distracţii. Când sunt mici, ei nu înţeleg importanţa  cunoaşterii, a dezvoltării 

personale şi trebuie să aibă mereu susţinerea adulţilor, să li se explice că este greu la început dar vor putea 

mai târziu să aibă o muncă plăcută, care să le aducă satisfacţii.  
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Cum poate un copil să citească dacă el nu-i vede pe părinţii lui făcând acest lucru. Dacă aceştia stau 

la televizor sau pe telefon şi copiii lor vor face la fel. Dacă nu a fost importantă şcoala pentru părinţi, atunci 

nici copiii nu-i vor acorda importanţă. Puterea exemplului este cea mai importantă.  
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PARINTII-UN ROL DECISIV IN EDUCAREA COPILULUI 

 

PROF. POPUTE GETA                                                                                                                 

LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC, TIMIS 

 

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. 

Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, 

constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. 

Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 

adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit. 

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 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 atât pentru 

fată cât și pentru băiat. 
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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. 

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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Educația primită în familie ne deosebește 

 

 

Porancea Georgiana 

 

 

Între factorii educației, familia este considerată ca factor prioritar și primordial 

deoarece, în ordinea firească a lucrurilor educația începe în familie. Educaţia de acasă este un proces care 

nu se încheie niciodată. 

Educația făcută de părinți, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție de particularitățile 

de vârstă 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. Copiii trebuie educați în așa fel încât să realizeze că munca și 

respectul față de ceilalți constituie o obligație fundamental a fiecărui cetățean. 

Părinții trebuie să intervină activ, organizând, dirijând și orientând viața psihică a copilului în cazul 

oricărei abateri de la normal. Părinții trebuie să lupte pentru ca orizontul moral și intelectual al copilului să 

fie în continuă lărgire. Copilul este activ și adaptabil, iar părinții au datoria permanent de a-l face să 

progreseze, să se perfecționeze și să-și mărească valoarea umană. 

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 întâmplă în jurul lui. Părinții trebuie să-l încurajeze și să-l 

îndemne să se supună unor obligațiuni individuale: să nu-și murdărească hainele, să mănânce singur, să fie 

cât se poate de ordonat, să așeze jucăriile la locul lor și altele. La trei ani, jocul este principal 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 și a trăsăturilor morale și intelectuale. Tot de acum apare 

și o mai mare nevoie de a comunica cu oamenii, manifestându-și astfel sfera educațională și cea intelectuală. 

Cuvântul după care trebuie ghidată educația primită în familie este echilibrul. Principalele ingrediente 

care compun ceea ce se înţelege, printr-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 unor ani de experienţe, cu încercări, 

eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care părintele 

dorește să-l insufle copilului.  

De expresia „Cei 7 ani de acasă!” a auzit toată lumea și fiecare părinte, cu siguranță, face tot ceea ce 

poate mai bine pentru copilul său. 
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Din suflet pentru mama! 

 
 

Profesor Învățământ Primar, Portik Blanka Mária                                                              

Școala Gimnazială Kós Károly, Gheorgheni     

 

Ediția 2021 

 

 

’’Cel mai sigur și încăpător loc din lume este sufletul mamei!’’ Irina Binder 

 

Cu aceste gânduri pornesc a analiza ce înseamnă pentru noi mama. 

Ce cuvânt înălțător, pentru că a fost primul nostru cuvânt. 

Când rostim acest cuvânt, ni se învăluie sufletul în sentimentul de dragoste, iar în fața noastră apare 

chipul sfânt al ei.  Privirea ei caldă și ocrotitoare, ne urmărește fiecare pas al vieții. Astfel orice greșeală cu 

siguranță ne este îndreptată. 

Dragostea cu care ne ocrotește pas cu pas, pe care numai ea ne- o poate dărui, este dragostea de care 

avem nevoie atunci când ne  simțim nesiguri, când ne este frică și nu avem lângă noi ajutoare de nădejde, 

când ne este frig sau foame, când sufletul este plin de răni, când avem nevoie de ocrotire, când suntem 

singuri. 

Orice copil își dorește mama alături, precum frunzele sunt ocrotite de copacii lor , iar razele ocrotite 

de soare. 

Mama, ființa căreia suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulțumim că ne-a adus pe lume, și 

că alături de Dumnezeu a contribuit la exitența noastră, dăruindu-ne cel mai frumos cadou , care este viața. 

Totul îi dăruim mamei, prietenului nostru cel mai bun, care ne este alături chiar și în clipele cele mai 

grele. 

Primul zâmbet, primul cuvânt, primul pas, copilăria cu tainele ei sunt datorate mamei. 

Această persoană descrisă, cu ochii ca niște lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir, zâmbetul ca un 

curcubeu după o ploaie de vară caldă, este figura drăguță a mamei. 

Orice copil vede în mama sa o ființă măreață, puternică fără păcat, dar în același timp o fire blândă, 

ca o zână care coborâtă din tărâmul basmelor o  ajută, în momentul cel mai mult așteptat. 

Nu uităm ca în luna martie, luna femeilor și  fetelor,  fiecare copil să facă câte un mărțișor făcut de ei 

și să-l dea cu bucurie acestor persoane îndrăgite. 

 Avem grijă, ca  în bucuria anotimpului martie și copii orfani să aibă pe cine să iubească, ne amintim 

de acei copii, care nu pot spune mamă nimănui și nu pot simți iubirea ,ce o poate oferi această ființă. 

În luna mai, de ziua mamei,noi pedagogii avem grijă ca fiecare copil să ofere cele mai călduroase 

omagiuri pline de dragoste mamelor.  
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Să spună un călduros ’’La mulți ani”, să le dea un mic dar făcut de mânuțele lor, precum să facă cele 

mai bune complimente cu ajutorul scenetelor jucate, învățate, în care își joacă rolul, pe care poate nu-l pot  

scoate în evidență în zilele obișnuite. Astfel iubirea pe care o simte fiecare copil, este pus în evidență, ca 

niciodată. 
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IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI 

 

 

Prof. POSTELNICU DIANA OANA 

Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu”, 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, are un rol esenţial în educaţia copilului, fiind nucleul 

în care copilul se formează ca om. Ea are si 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. 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.” 

In 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. 

▪  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. 

▪ dezvoltarea capacităţii motrice a copilului: asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau 

sport în aer liber. 

▪ 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 
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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. 

▪ 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. 

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.   

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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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. Înv. Preșc.  Poszert Mónika                                                                                             

Liceul Teoretic” Horváth János” Marghita 

 

„Toți oamenii mari au fost mai întâi copii.” (Antoine de Saint Exupery) 

Copilăria reprezintă cea mai fericită etapă din viața unui om. Cei 7 ani de acasă sunt  de fapt  anii 

petrecuți alături de părinți și bunici în familie, într-un climat ce se dorește a fi unul de  armonie, un climat 

care să-i favorizeze copilului o dezvoltare fizică și psihică armonioasă. 

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.  

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.  

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. 

Familiei i se adaugă grădinița care joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului 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. 

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. 
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   Educția primită în cei șapte ani de acasă depinde de niște factori: relația afectivă dintre copil și 

părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 

copilului. Copilul care vede o relație frumoasă si armoniasă între părinți  ,va fi vesel si fericit. Astfel el se 

va dezvolta si va învăța să aibă încredere în propriile forțe. Copilul care simte stresul adulților din viața sa 

va crește cu teamă si va fi timid. Dezvoltarea lui va fi mai înceată și nu va avea încredere în propriile forțe. 

Copilul certat în permanență și criticat în permanență va știi și el să fie foarte critic și nu îi va conveni 

nimic. 

Dragostea părinților îi dă copilului sentimentul de protecție, îngrijire și se simte în siguranță. Mediul 

sigura al copilului îl lasă să învete comportamentul adecvat societății în care crește și să își asume regulile 

de comportament. 

Se poate astfel concluziona că importanţa familiei în primii ani de viaţă este covârşitoare încât dă 

naştere unui fel de determinism al traiectoriei viitoare şi faptul că integrarea este în bună măsură determinată 

de achiziţiile făcute în copilarie prin socializare, în urma cărora copilul va construi, din perspectiva celor 

învăţate, realitatea pe care o cunoaşte. 

 

Bibliografie: 

 1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,   Bucureşti, 2002  

2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002   

3.Verza, Florin Emil, Psihologia vârstelor,  Bucureşti, 2000 

4. .www.didactic.ro 

 

 

  

859



 

 

Educația de acasă continuă la grădiniță 

 

 

Prof. Înv. Preşc. Potocea Daniela Veronica                                                                          

Grădiniţa Step by Step cu P. P. şi P. N. ,,Rază de Soare’’ Ploieşti 

 

 

Profesia de dascăl într-o societate instabilă din multe puncte de vedere, reprezintă o provocare şi în 

acelaşi timp pretinde din partea cadrului didactic un cumul de competenţe.Rolul profesorului nu este doar 

acela de a transmite cunoştinţe sub diferite forme şi prin diverse metode ci şi de a realiza un sistem de relaţii 

între participanţii la actul educaţional, respectiv:copii, părinţi,educatori şi nu în ultimul rând comunitatea. 

La intrarea copilului în grădiniţă, părintele se alătură educatorului şi împreună parcurg un drum ce 

uneori pare anevoios şi dificil de parcurs. Automat apare o relaţie de parteneriat şi cooperare.Privită într-

un mod simplist această relaţie pare una obişnuită, de comunicare zilnică având ca subiect copilul., însă 

lucrurile nu stau chiar aşa. Relaţia părinte – educator trebuie să treacă dincolo de nivelul unei simple 

comunicări. Ea trebuie să se bazeze pe încredere şi ajutor reciproc. Pentru a înţelege şi cunoaşte copilul, 

trebuie mai întâi sa cunoşti părinţii, care sunt valorile lor, care sunt aşteptările şi care este disponibilitatea 

pentru participarea ca şi partener in educaţie. 

Problemele apar acolo unde familia este un partener ignorant sau mai rău, veşnic nemulţumit.La 

vârsta preşcolară, copilul reflectă perfect viaţa de familie, prin urmare, pentru a-l putea ajuta, educatorul 

trebuie să acţioneze dincolo de poarta grădiniţei.Plecând de la toate acestea se impune o bună cunoaştere 

din punct psihologic a copiilor şi a părinţilor pentru a stabili legături durabile care să contribuie la o 

dezvoltare armonioasă a copilului.Ori această cunoaştere nu se poate realiza decât prin comunicare. În 

vremurile pe care le trăim, comunicarea verbală este pusă la grea încercare, locul ei fiind luat de către 

tehnologie. 

Oamenii nu mai comunică suficient şi eficient.Fie transmit mesaje eronate, fie limbajul nu este 

adecvat situaţiei sau mai grav, oamenii nu mai au răbdarea să asculte.O provocare a educaţiei moderne este 

aceea de a învăţa să comunicăm, ori această abilitate se pare că nu este exersată suficient de către unii 

părinţi. 

,,Pentru a avea valoare, cuvintele trebuie însoţite de o privire, de o intonaţie, de un sentiment, de o 

energie.”(M.C.D’Welles) 

Preocupaţi de problemele cotidiene, părinţii nu mai au răbdarea de a-şi asculta proprii copii, de a 

comunica cu ei , sau comunică superficial şi lasă totul în seama educatorului.Ei nu mai sunt atenţi la 

comportamentul nonverbal al copilului şi ca urmare nu pot identifica  anumite  nevoi ale acestuia. Părinţii 

sunt canalizaţi spre a oferi copiilor baza materială necesară dezvoltării fizice a acestora neluând în 

considerare asigurarea unui climat afectiv pozitiv şi armonios propice dezvoltării emoţionale sănătoase. În 

sprijinul părinţilor în grădiniţe sunt organizate cursuri pentru părinţi sub forma unor lectorate, sunt 

desfăşurate activităţi cu participarea şi implicarea părinţilor iar activităţile de consiliere îşi au locul lor bine 

stabilit în educaţia parentală. 

 În educaţie un rol important îl are empatia, capacitatea de a te transpune în gândurile şi sentimentele 

celuilalt. Atunci când există empatie între educator, copil şi părinte,procesul educaţional se desfăşoară 

firesc, fără blocaje, iar rezultatele sunt superioare.Un educator bun va şti să insufle copiilor şi părinţilor un 

mod de gândire pozitiv.Se pune întrebarea:,,Care ar putea fi portretul consilierului ideal?’’prin puterea 

propriului exemplu, trebuie: 

• Să le fim un model (intelectual, comportamental, moral) 

860



• Să ne autocunoaştem pentru a-i putea ajuta să se cunoască mai bine 

• Să ne valorificăm potenţialul creator pentru a-i ajuta la stimularea propriului potenţial 

• Să fim curajoşi şi îndrăzneţi pentru a le stimula şi lor curajul şi îndrăzneala 

• Să fim empatici 

• Să iubim 

• Să fim optimişti pentru a le insufla şi lor optimism 

• Să fim fermi, hotărâţi, pentru ca şi ei să ne urmeze exemplul 

• Să fim răbdători, calmi, pentru a le insufla şi lor din liniştea noastă 

 

,,Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului , nu de cuvintele sale.’’(Carl Jung) 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. primar Preceşniuc Loredana, Nichiforel Ancuța,                                                 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta”, Rădăuţi 

 

Şcoala şi familia construiesc permanent situaţii de natură a răspunde trebuinţelor diferite ale copilului, 

curiozităţii sale, dorinţei sale de a fi luat în considerare. 

Procesul dezvoltării personalităţii copilului începe în mediul familial, mediu care este simultan social, 

cultural şi afectiv.El influenţează dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de viaţă ai copilului. 

Principalele elemente cu incidenţe educative ale acestui mediu sunt: statutul socio-economic al familiei, 

statutul socio-cultural, compoziţia familiei (număr de copii, generaţii), structura relaţională (relaţii 

intrafamiliale, atitudini şi practici educative), climatul afectiv (calitatea şi dozajul relaţiilor afective dintre 

părinţi, dintre părinţi şi copii, dintre copii), nivelul aspiraţional şi motivaţional al părinţilor. 

Atitudinea pozitivă faţă de şcoală şi succesul la învăţătură al copilului sunt influenţate într-o mare 

măsură de climatul ce se instituie în familie. Familia are datoria să fie aproape de copil, să-l încurajeze, să-

l ajute şi să păstreze o strânsă colaborare cu învăţătorul. 

Lipsa de preocupare manifestată de unii părinţi faţă de copilul cu statutul de şcolar are consecinţe 

negative asupra micului şcolar. Neavând cui să ceară sprijinul cuvenit sau să fie încurajat în strădaniile de 

şcolar, acesta va manifesta treptat dezinteres faţă de noile sale obligaţii. 

Pe măsură ce copilul înaintează cu învăţătura, ajutorul va fi mai restrâns, elevul fiind deprins să 

lucreze singur, accentual câzând pe iniţierea în tehnicile muncii intelectuale. 

,,Cerinţa de a învăţa pentru a satisface un sentiment de identitate personală sau a familiei şi de a păstra 

afecţiunea părinţilor şi respectul celorlalţi rămâne o structură motivaţională de bază la copii”. (U. Şchiopu, 

E. Verza, apud Mihai Aurelia, p. 23) 

În cazul elevilor care întâmpină dificultăţi, dezinteresul familiei şi necunoaşterea acestor prime 

insuccese ale copilului contribuie la scăderea motivaţiei acestora, deoarece nu vor mai simţi dorinţa de a le 

mai face bucurii părinţilor, se simt singuri, descurajaţi, devenind cu timpul anxioşi. 

Atunci când dificultăţile sunt cunoscute de părinţi, dar considerate de aceştia minore, supraestimând 

posibilităţile copilului, golurile în cunoştinţe se adâncesc, iar rezultatele copiilor la învăţătură sunt slabe, 

eforturile depuse de aceştia fiind mai mici datorită lipsei de motivaţie. 

În situaţiile în care în primii ani de viaţă au dominat relaţii lejere şi afective, iar după intarea în şcoală 

părinţii devin mai restrictivi, copiii vor deveni treptat conformişti, uşor agresivi, competitivi şi orientaţi 

spre conformitate cu învăţătorul, spre a-i atrage simpatia. 

Copiii ai căror părinţi calzi şi atenţi în copilăria timpurie, rămân calzi şi atenţi în perioada şcolară 

mică, devin ordonaţi şi pretenţioşi în conduitele cu colegii. Ei manifestă mai puţine conduite neadecvate 

când învăţătorul nu este de faţă şi au motivaţii bune în munca şcolară. 

Părinţi ostili creează deseori la copii un conformism uşor agresiv. Aceşti copii trăiesc adeseori 

sentimente profunde de culpabilitate şi de revoltă de sine şi de aici incidenţa reacţiilor nevrotice, uneori 

tendinţe de autopedepsire, încredere redusă în alţii, dificultăţi în relaţiile cu colegii, teama de adulţi, 

timiditate, nefericire. Părinţii ostili neglijenţi în controlul conduitelor copiilor, au accese de disciplinare a 

copiilor (de cele mai multe ori arbitrare, dezordonate), provovând stări de conduită dezordonată copiilor. 

În cazul părinţilor cu exigenţe excesive, dependenţa copiilor pe planul efectuării temelor este foarte 

mare, atmosfera generală devenind tensionată între copil şi familie, între familie şi şcoală, între elev şi 

învăţător. 

În schimb, părinţii indulgenţi derutează atitudinea copilului faţă de învăţătură deoarece solicită 

eforturi mai mici comparativ cu cerinţele şcolii, astfel se creează o neconcordanţă între cerinţele instructiv-

educative şi rezultatale obţinute de copil, dar şi între evaluarea acestora de către părinţii indulgenţi şi de 

către învăţător. 
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Atitudinile diferite şi mai ales dizarmoniile dintre părinţi provoacă la copii comportamente false, 

dedublări în poziţia faţă de sine, de părinţi  şi faţă de şcoală. Calitatea interrelaţiilor familiale se reflectă 

integral asupra copiilor, asupra dezvoltării lor cognitive şi emoţionale. Condiţiile sociale, materiale şi 

instrucţionale, asigurate într-o variantă sau alta de părinţi, influenţează maturizarea fizică, intelectuală şi 

psihosocială a copiilor. 

Mediul ambient din familie are profunde implicaţii în modul de se comporta al elevului, de aceea sunt 

necesare atitudini şi exigenţe unitare faţă de comportamnetul şcolarului, pentru a forma acele conduite de 

disciplină şi muncă ordonată. 

Cele mai bune situaţii sunt cele ale familiilor care manifestă atitudine clară, caldă, atenţie la 

atutonomie, control echilibrat. 

O rigiditate exagerată, un ,,obiectivism” deplasat aplicat în primii ani de şcoală pot crea motive de 

dezgust, de delăsare, de rămânere în urmă la învăţătură. Asigurând copilului condiţii de lucru 

corespunzătoare, un climat afectiv favorabil, înţelegere pentru problemele lui specifice, el va tinde spre 

performanţe, nu va fi dominat de teamă în activitatea sa. Cerinţa de securitate, de tutelă caldă a adulţilor 

este foarte mare la copilul din primele două clase. 

Şcoala şi familia joacă un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii copilului prin apariţia încrederii 

în sine. Comportamentul elevului în situaţiile şcolare depinde, pe lângă nivelul său intelectual, de ambiţia , 

de curajul său de a face faţă sarcinilor şcolare. 

Copilul are curajul înaintării, al angajării în situaţii şcolare chiar şi dificile, dacă se află într-un mediu 

stabil, în care să se simtă iubit, în care poate găsi modele optimiste de comportament. 

La fiecare elev vom găsi, alături de motive specifice vârstei şi alte motive de ordin personal, familial, 

legate de experienţa personală a copilului care structurează şi ierarhizează sistemul de motive ale 

comportamentului şi ale învăţării. 

Aşadar mediul familial este o sursă a dezvoltării psihice a copilului prin faptul că îi oferă acestuia 

circumstanţe şi condiţii concrete de viaţă, informaţii şi modele de conduită, susceptibile a fi percepute şi 

învăţate. De asemenea el oferă prilejuri de comunicare şi schimburi afective între copil şi cei care îl 

înconjoară. În aceste condiţii mediul familial poate acţiona ca o barieră sau ca un factor care favorizează, 

facilitează, avantajează dezvoltarea şi devenirea copilului. 
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,, CEI ȘAPTE ANI DE- ACASĂ” 
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C. N. ,,ANDREI MUREȘANU” 

 

 

Expresia ,,cei șapte ani de-acasă“  este folosită, în general, pentru  a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume. 

Psihologii spun că educația din primii ani de viață, de care cei mici au  parte în familie, definește în 

bună măsură viitorul adult. Educația din familie primită chiar în această perioadă marchează pentru 

totdeauna copilul, mai târziu devenit adult. 

Fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și 

intelectuale. 

Obiceiurile dezirabile ale copilului se formează pas cu pas în mediul familial sau în mediul în care 

copilul vine în contact cu alți factori care îi pot amprenta dezvoltarea comportamentală. 

Între 5-6 ani copiilor începe să le placă rutina: trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat ș.a.m.d. 

Încă de mic copilul învată reguli de politețe prin exemplul pe care îl pot da părinții, bunicii  sau frații mai 

mari, implicit  formulele de adresare politicoasă se  învată tot în perioada  

,,celor șapte ani de-acasă“. Cu siguranță, mai târziu, aceste lucruri odată învățate din copilărie nu se 

vor modifica (,,d-voastră“ și nu ,,tu“ ) pentru a exprima respectul fața de persoanele mai în vârstă. 

Profesorul psiholog Adina Mesaroș consideră că un copil, până la 6-7 ani, trebuie să aibă dezvoltate 

în principal prin educația primită ,, acasă“, un anumit grad de autonomie: să se îmbrace singur, să se spele, 

să fie ordonat, un nivel rezonabil de politețe, învățată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 

care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoțională, care să-i dea posibilitatea  de a-și 

controla fricile și emoțiile precum și capacitatea de relaționare socială. 

Copilul își creează o imagine de sine, de care este strâns legată stima de sine. Stima de sine este o 

dimensiune fundamentală pentru orice ființă umană indiferent că este copil, adult sau vârstnic. Începând cu 

familia, copii au nevoie de ajutorul adulților pentru a-și construi și întării stima de sine, astfel încât să se 

simtă, ființe umane valoroase. Este necesar ca începând ,, cu cei șapte ani de acasă “ părinții să-și educe 

astfel copiii încât aceștia să nu-și formeze imagini de sine negative: ,, nu sunt bun de nimic“, ,, nimeni nu 

mă place“, ,,sunt urât“, ,,sunt un prost“. Printre unele greșeli ale părinților este și amenințarea de tipul ,,dacă 

nu faci cutare lucru nu te mai iubesc“. Deci, pot exista deficite ale stilului de relaționare părinte-copil. În 

concluzie experiențele din timpul copilăriei au un rol esential în dezvoltarea imaginii de sine echilibrate. 

Concluzionând, de reținut este faptul că Psihopedagogia socotește copilăria de la vârsta de 0-18 ani 

și o împarte în perioade de creștere, dezvoltare și formare. În perioada de creștere a copiilor se ocupă 

familia, creșele, grădinițele și în situații speciale, casele de copii. 

În toate etapele copilăriei, sunt fundamentale înțelegerea și preocuparea din partea familiei în primul 

rând, urmând aportul instituțiilor prin implicarea cadrelor didactice în educația copiilor. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

 

Prof. Înv. primar Preda Cristina Ionela                                                                                  

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași 

 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie. 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. 

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. 

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. 

 

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. 
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Scoala si cei 7 ani de acasa 

 

PREDA IRINA 

 
 

Adesea, oamenii folosesc des expresia:” nu are cei 7 ani de acasa”, care pentru multi dintre noi este 

sinonima cu indolenta sau lipsa educatiei din familie. Intrebarea ar fi de unde acesti „cei 7 ani”? Ce 

simbolizeaza aceasta cifra? Se spune ca semnifica perfectiunea, ca este numarul lui Dumnezeu: sunt 7 

pacate capitale, sa ierti de 7000 de ori cate 7, sunt 7 culori ale curcubeului sau 7 minuni ale lumii. Asadar, 

cei 7 ani se refera la anii de prunciei ai copilului cand parintii ii ofera educatia si educarea necesara, caci el 

nu poate discerne ce e bine si ce e rau pana la aceasta varsta. 

In cei 7 ani, copilul este dependent de parinti, primeste de la ei, direct sau indirect, ca o albina, cele 

bune pentru dezvoltarea lui morala si psihica, caci el ii urmareste pe acestia in tot ceea ce fac, ii copiaza 

faptic si verbal, incat copilul devine oglinda familiei. Cel mic trebuie lasat sa descopere lumea, sa vada prin 

proprii ochi fenomene si intamplari, doar daca parintele „slabeste lantul”, adica ii permite cu usurinta asta, 

mai ales ca sunt parinti carora le este teama sa-i lase pe cei mici sa puna mana, sa atinga anumite lucruri, 

de frica microbilor sau a altor factori. Teama acesta este inexplicabila pentru psihologi, care indeamna la 

explorare, la cunoastere. Parintele incearca sa nu repete greselile alor sai, sa nu-l pedepseasca pe cel mic 

sau sa-i ofere prea multa libertate, insuflandu-i odraslei propriile valori si principii. 

In vremurile de demult, era in sarcina mamei sa se asigure ca cel mic este ancorat in bunele maniere 

si in valorile vietii, tatal fiind cel care asigura partea materiala a familiei. Daca era bine asa sau nu, nu putem 

emite pareri, mai ales ca societatea din acele timpuri se ghida dupa alte principii sau prejudecati; totusi 

ambii parinti trebuie sa fie exemple, sa fuzioneze ca o echipa in cultivarea valorilor pentru cel mic. S-au 

scris tratate de educatie si educare, exista explicatii ale psihologilor celebri sau pedagogilor vremii, autori 

de coduri de bune maniere, iar mai nou, parenting familial, toate avand ca scop indemnuri, sfaturi ce vin in 

ajutorul parintelui, insa cea mai buna „carte” este exemplul personal al fiecaruia, cum poate parintele sa 

gestioneze formarea si problemele propriului univers al celui mic, mai ales ca omul este o fiinta  unica. Nu 

se pliaza acelasi sablon pe fiecare individ! Nici o carte nu ne va da raspunsul potrivit in a gasi solutiile cele 

mai bune pentru a face cei 7 ani perfecti! 

De foarte multe ori, in ajutorul parintilor vin o a treia persoana, care ajuta dupa propriile principii 

parintii- bunicii sau educatoarea in invatamantul prescolar sau invatatoarea in cel primar. Bunicii observa, 

adesea, ca nepotii nu seamana cu copiii lor, ca ei sunt mai greu de strunit si ca nu se pot adapta noii generatii, 

apeland la aceleasi metode ca la ai lor copii, insa nu dau roade, de cele mai multe ori. Bunicii salveaza 

multe situatii in care parintii sunt coplesiti, dar unele metode pot face rau, mai ales ca cei in varsta au 

tendinta sa-i alinte si sa le treaca cu vederea multe fapte. 

Ce face scoala? Gradinita nu trebuie sa fie doar o babysitter, sa tina copilul intr-o incapere pentru a 

ajuta parintele sa-si desfasoare lucrul la serviciu sau alte probleme, ci sa fie un mediu unde cadrul didactic 

sa-l initieze pe cel mic in actiuni de explorare, de socializare, de participare la cunoasterea lumii 

inconjuratoare. Copilul intra in gradinita cu un bagaj bun sau deficitar gratie parintilor sai. Stim cum acesta 

imita 90% din ceea ce vede de la ai sai- daca tatal tipa la mama, si el va tipa, daca mama se ascunde sa 

fumeze, si el va face la fel cand va creste. Important este ca adultii din viata copilului sa coopereze cu 

acesta, sa-i explice pe intelesul sau si la nivelul inaltimii sale, sa-i asculte frustrarile, sa-l impulsioneze, dar 

mai ales sa-l lase sa actioneze singur, ei fiind doar un impuls in faptele sale. E nevoie de reguli, inca din 

primii ani de viata, iar educatorul vede daca prescolarul are sau nu un set de norme de acasa, urmand sa-l 

imbunatateasca sau sa adauge prin imagini specifice varstei, ca cel mic sa le perceapa si sa le aplice. Aceste 
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norme sunt necesare pentru ca doar asa o societate sanatoasa poate functiona, membrii ei respectandu-i 

regulile. 

Fiecare norma trebuie impusa cu atentie, pe principiul cauza-efect, dar si cu implicarea termenilor de 

pedeapsa-recompensa, pentru ca asa le va retine mai usor.  Cand va cere ceva, sa-l invatam sa spuna „te 

rog!”, cand primeste, sa multumeasca, sa invete ca cei din familie sunt” ai casei” si li se va adresa infomal, 

iar celor din exterior, formal, oficial. Este foarte important sa interactioneze copilul cu diferite situatii, care 

il pun sa gandeasca, iar educatoarea face asta prin jocul de rol, prin care cel mic descopera anumite 

comportamente, intelegand ce e bine si ce e rau.  

Adesea, in scoala, parintii au pretentia de la cadrele didactice sa le ofere educatie copiilor, pentru ca 

ei sa poata desfasura alte activitati in gospodarie sau la serviciu, lasandu-i efectiv in grija celor din 

invatamant, ca pe un obiect. Insa, ceea ce parintii nu vor sa accepe este ca scoala are rolul ei, de a oferi 

cunostinte elevilor, de limba romana, matematica sau stiinte, ramanand ca ei sa le cultive valori morale si 

educare. Nu este greu cadrului didactic sa-si expuna propriul exemplu elevilor, sa le insufle unele maniere 

sau exemple de buna practica, dar sunt cazuri cand cel mic este atat de indisciplinat de acasa. Parintele si 

cadrul didactic trebuie sa devina o echipa cand e vorba de un copil care nu stie de reguli, care bate din 

picioare pentru a obtine ce vrea! Se ofera sprijinul psihologului scolii sau prin orele de consiliere cu 

parintele si elevul, toate avand un singur scop- sa aduca copilul pe drumul cel bun. 

In concluzie, cei 7 ani de acasa nu tin doar de parinte, ci de o conlucrare, de o colaborare intre mai 

multi factori care au in vedere formarea adultului de maine, a individului care va avea un rol al lui in 

dezvoltarea societatii. Exista un citat al unui psihiatru celebru, David Ederhard:” Parintii permisivi dau 

nastere unei generatii de monstri!”1, alta categorie de parinti care isi lasa copii sa actioneze dupa cum vor 

ei, fara a le impune unele norme, fara a le explica ce e bine si ce e rau, acestia devenind egoisti si supeficiali. 

Este greu sa fii parinte, nu este o meserie pe care o inveti din carti, ci este in natura lucrurilor ca acesta sa 

fie acolo pentru copilul lui si sa-i ofere dreptul la viata si la educatie prin toate mijloacele posibile, pentru 

ca doar asa el va fi individul ce va lasa ceva posteritatii! 

 

Bibliografie: 

1.https://www.constantadeazi.ro/psihiatru-parintii-permisivi-dau-nastere-unei-generatii-de-monstri-

a-spune-nu-unui-copil-nu-este-acelasi-lucru-cu-a-l-bate/ 
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’’CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! DIN SUFLET PENTRU MAMA’’                           

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Profesor: Preda Oana Roxana                                                                                                           

Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște                                                                                          

Jud. Dâmbovița 

 

 

Familia reprezintă celula de bază a oricărui tip de ierarhie. Familia definește o societate într-un anumit 

stadiu de civilizație, dar marchează profund destinul fiecărei persoane umane, de aceea, familia, joacă rolul 

cel mai importantnt în formarea și socializarea copilului, deoarece ea reprezintă  cadrul fundamental  în 

interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice, 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, cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului, fiind 

principalul obiectiv al familiei. Un anumit regim igienico sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, 

înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 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. Începând 

cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament 

pozitive ca: cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de colaborare. Toate acestea cer 

calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil cât și de părinți. Componenta afectivă, comunicarea verbală 

și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte –copil. Încă de la primele cuvinte, propoziții, copilul 

simte nevoia să transmită părinților întâmplări din viața lui.  

Dacă acesta va fi mereu ocupat, neatent, obosit și evită 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 ușor de disciplinat, de modelat. Fără iubire, copilul va avea 

dezechilibre emoționale, apărând tulburări în dezvoltarea personalității. Mângâierile, cuvintele de 

încurajare, laudă, blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu cât legătura emoțională dintre părinți și 

copil este mai puternică, cu atât posibilitatea unui comportament delicvent este mai scăzută. 

 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 îl 

îndrume și să îi arate ce e bine și ce e rău. 

Dacă procesul de învățământ începe cu prima zi de școală, educația începe din prima zi de viață a 

copilului. Din nefericire, mai sunt și replici din partea unor părinți, de genul: ’’lasă-l, e prea mic, nu înțelege, 

ce știe el, mititelul!’’,’’Când va merge la școală, se va cuminți’’, pentru a scuza purtarea urâtă sau 

dezvoltarea nesatisfăcătoare a copilului. Aceste scuze trădează, de fapt, greșelile educative pe care le fac 
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părinții în primii ani de viață ai copilului. Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisaface 

trebuințele copilului. Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei 

înșiși, acest aspect fiind de o importanță enormă.  

Bunele maniere ale copilului la școală conturează o etichetă valabilă pentru toată familia elevului. În 

afară de aprecierile pe care le va primi de la profesori și colegii săi, copilul va dezvolta o stima de sine 

puternică, un psihic echilibrat și un caracter demn. Așadar, modelarea unei atitudini politicoase și 

dezvoltarea empatiei copilului, capacitatea de a lua în calcul drepturile și sentimentele celorlalți sunt două 

deprindei importante pentru viitorul elev, dar și pentru adultul în care se va transforma acesta. 

În concluzie, se poate spune că ‚’’cei șapte ani de acasă’’ sunt rodul colaborării dintre părinți și 

societate și a modului în care fiecare dintre cele două părți înțelege să-și asume responsabilitatea care îi 

revine.  

Dacă părinții sunt cei care modelează caracterul și personalitatea copilului prin mediul de viață pe 

care îl creează pentru acesta, societatea, la rândul ei are datoria să vină în întâmpinarea părinților și să le 

ofere sprijin pe măsura nevoilor lor, astfel încât  educația timpurie să își îndeplinească scopul și să constituie 

punctul de pornire a unei vieți fericite și împlinite, contribuind la dezvoltarea copilului și la transformarea 

sa într-un adult responsabil, echilibrat, conștient de sine și de propria sa valoare. 

 

Bibliografie: 

Iluț, Petru, Socioșogia și antropologia familiei, Editura Polirom, Iași, 2005 

Law Nolte, Dorothy, Harris,Rachel, Copiii învăță ceea ce trăiesc.Educația care insuflă valori,Editura 

Humanias, București,2006 

Pânișoară, Georgeta (coord), Psihologia copilului modern, Editura Polirom, Iași, 2011 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

ÎNV.: PREDA SIMONA                                                                                                         

ȘCOALA PRIMARĂ GALICEA, 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 

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. întrebarea este firească. 

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 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 .   
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FAMILIA IN EDUCATIA COPIILOR 

 

Inv. Predescu Claudia Ionela                                                                                                   

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dragoesti 

 

 

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 
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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 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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PRIMII PAŞI ÎN EDUCAŢIA VIITORULUI ADOLESCENT 

 

Prof. PRICOP ELENA CLAUDIA                                                                                           

Liceul de Marină Constanţa 

 

Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe. Aristotel 

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. 

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor, pentru a putea adapta activităţile de acasă 

astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al şcolii şi cel al familiei. 

Lipsa de informaţie, de comunicare între profesori 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 şcolii.  

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 şcoală, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, 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 sau se închide în sine, refuză să mai 

comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţii să 

stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”.  

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 şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat.. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 

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 copiilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare 

şi care îi vor ajuta să fie oameni respectuoşi şi demni de respect la rândul lor. 

 

Bibliografie:  

1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  

2. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  

3. www.didactic.ro 
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Familia- între educația tradițională și modernă 

 

 

Prof. Pricop Elena-Lăcrămioara                                                                                             

Școala Profesională Mogoșești 

 

 

„Copilul râde: înțelepciunea şi iubirea mea e jocul; tânărul cântă: jocul şi  înțelepciunea  mea e iubirea; 

bătrânul râde: iubirea şi jocul meu e  ȋnțelpciunea”. (L. Blaga)     

Familia este poarta intrării copilului în lume, leagănul copilăriei care îi veghează creşterea, nucleu al 

civilizaţiei purtător de stabilitate şi de speranţă pentru viitor. Insă, noua societate se afla într-o continuă 

schimbare. Ritmul rapid al transformărilor din economie, societate, ştiinta şi tehnica, multiplicarea 

profesiilor, creşterea gradului de democratizare a vieţii sociale ridică problema adaptării indivizilor şi 

colectivităţilor, participării active , creative la transformările societăţii şi a omului însuşi. În acest context, 

familia se confruntă cu diversitatea şi complexitatea caracteristice societăţii contemporane, fiind supusă 

încercărilor, preocupărilor zilnice, insecurităţii, instabilităţii, chiar disoluţiei.  

Astăzi, când studii de psihologie, sociologie şi pedagogie ne atrag atenţia asupra nevoii de sprijin şi 

susţinere a eforturilor educative întreprinse de toţi agenţii educaţionali responsabili de integrarea socială a 

copiilor, familia este PRIMA care ar trebui sprijinită să îşi rezolve problemele. 

Provocările lumii moderne formulează întrebări şi cer răspunsuri, educaţia oferă soluţii la problemele 

lumii, dar educaţie nu înseamnă doar pregătire şcolară. Situaţiile, problemele,exigenţele depăşesc, cu 

siguranţă, frontierele instituţionale ale şcolii.  

Copilul îşi desăvârşeşte primele experienţe de viată în familie. Căminul în care creşte, căldura sau 

indiferenţa acestuia îi  modelează puternic modul de viaţa, personalitatea şi curajul de a aborda viaţa. Ceea 

ce învaţă copilul în primii ani constituie punctul de plecare al dezvoltării sale complexe şi de aceea este 

important ca mediul familial să fie conştient şi responsabil,  pentru că nicio societate nu-şi permite să lase 

la voia întâmplării formarea generaţiilor viitoare. 

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă colaborarea familiei cu reprezentanţii şcolii. 

Se poate afirma că eficienţa întregii activităţi didactice este determinată, în mod substanţial , de 

relaţiile pedagogice stabilite între profesori şi elevi, între elevi şi elevi, între elevi şi clasa de elevi, dar şi de 

relaţiile între familie şi şcoală, între profesori şi părinţi, între elevi şi părinţi. Atât profesorii cât şi părinţii 

au acelaşi interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin şi sistemul de legături care să le faciliteze reuşita. 

Partenerul tradiţional al şcolii este familia. Ce ne facem atunci când familia tradițională, educată în 

spiritul educației moral-civice, e înlocuită de oameni noi, supuși tentației modernului? Școlii îi revine 

sarcina de a restabili legătura de parteneriat prin implicarea părinţilor în educaţia şi formarea propriilor 

copii alături de şcoală,  în iniţierea şi menţinerea unor relaţii pozitive. 

 Am putea spune chiar că avem nevoie de o rețetă a succesului: 

* Stimularea interesului cadrelor didactice şi părinţilor faţă de activităţile şcolare ale elevului derulate 

în şcoală şi în afara şcolii; 

*  Cunoaşterea de către cadrele didactice a punctelor de vedere formulate de părinţi în legătură cu 

percepţia actului educaţional în viziunea acestora;  
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* Descoperirea de către părinţi a metodelor şi tehnicilor de lucru cu copiii, de acordare a ajutorului în 

efectuarea temelor, de comportare, de susţinere afectivă, de asigurare a unui climat familial favorabil unei 

dezvoltări cât mai propice în raport cu posibilităţile reale ale fiecărui copil; 

*  Menţinerea unei vii relaţii familie – şcoală, ca relaţie echilibrată, fructuoasă şi progresivă în 

concordanţă cu particularităţile biosomatice şi intelectuale individuale şi de vârstă ale educabililor. 

Așadar, nu trebuie să minimalizăm rolul familiei în societate, dar mai ales in educaţia copiilor, pentru 

că ea a constituit de-a lungul timpului cadrul social cel mai sigur pentru corecta creştere şi formare a noilor 

membri ai societaţii, asigurând menţinerea relaţiilor între generaţii. 
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IMPORTANȚA CELOR,, ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 

 

 

Prof. înv. primar  Prihoi Ana-Lucreția 

Colegiul Național “I.M.Clain” Blaj-Alba 

 
 

 

Atunci când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim cu siguranţă la educaţia pe care părinţii o 

oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Educația începe din prima zi de viață a copilului. Copilăria 

reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului 

psihosocial. 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 dobândirea normelor unui comportament social corect. 

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. 

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.  

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.  

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.  

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 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. 

Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 

lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe 

genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter. 
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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.  

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.”  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. MARIANA PRIOTEASA                                                                                                

Școala Gimnazială Hârsești 

 

 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt că proximitate și importanta cei mai importanți în dezvoltarea unei 

personalități armonioase.  

Rezultatele mai multor studii arata că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 

familiei au rezultate mult mai bune la scoală fata 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 în educația copiilor? Pentru 

că are o influenta deosebita asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre 

obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate și natura de la persoanele apropiate, cu autoritate în viață 

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.  

De familie depinde dirijarea judicioasa 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 

continua 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 învață să se exprime corect și coerent. Însușirea vorbirii de către copiii cu cei din jur.  

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 lunga durata, desi începe încă din familie.  

Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de alții exprima 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 și faptele lorde conduita. 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 experiență morala necesara, nu cunoaște cerințele fata de comportarea lui. În educarea 

copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste intre membrii familiei.  

Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciproca dintre membrii 

familiei,dragostea părinteasca rațională fata de copii,consecventa și unitatea cerințelor pe care le formulează 

părinții și 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. 

Părinții care se manifesta astfel fata de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , 

nu se bucura de nici un fel de respect și autoritate în fata acestora. Experiență educației în familie arata 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 mana de ajutor atunci când se întâmplă să treacă prin unele încercări.  

O problema aparte a educației în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinții 

concentrează țoață grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta dăruire afectiva pe deplin 

explicabila trebuie totuși supusa unui control rațional.  
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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 

alti copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieții.  

Nici un copil nu poate să crească sănătos , sub aspectul intelectual și moral, daca nu se dezvolta în 

colectiv și prin colectivul de copii. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiință, 

caracterul, voință, personalitatea și simțul responsabil, dinainte că cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 

  

880



 

 

IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

PRIPON TEODORA CIPRIANA 

Prof. înv. preșcolar 

Șc. Gimn. Simion Balint Roșia Montană 
 

 

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: 

1. 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”. 

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. 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. 

4. 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. 

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. Astfel, va învăţa  că  recunoaşterea 

greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

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. 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. 

 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. 

Grădinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă, acestea doar o pot perpetua. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, Iași, 2002  
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Educația în familie 

 

Prof. Proboteanu Roxana – Elena,                                                                                          

Școala Gimnazială nr. 1 Domnița,                                                                                            

Com. Țibana, Jud. Iași 

 

 

Motto: „Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se desfășoară în liniște, pe 

încetul, firea cea adevărată” (Nicolae Iorga) 

Educația reprezintă baza unei dezvoltări sănătoase a copilului de care depinde și succesul acestuia în 

viață. 

Ca și misiune a familiei, a Bisericii, a școlii, educația invită la reflecție, autocunoaștere, convertire la 

lumea valorilor.   

Parafrazând un gânditor englez contemporan, Thomas Groome „a fi educator creştin” înseamnă „a 

sta pe un pământ sfânt” – vieţile copiilor care ne-au fost încredinţaţi de Dumnezeu, prin menirea şi vocaţia 

noastră, spre a fi educaţi. Omul care se bazează pe o existenţă preponderent pământească, pe valori cu 

adevărat relative, nu e susceptibilă să creeze la rândul său valori autentice, durabile, iar raportarea acestuia 

la tipul de existenţă limitată, îl face pe om sec şi superficial în toate direcţiile de acţiune ale vieţii sale. Doar 

omul spiritual, ajutat de har, este singurul şi adevăratul artizan al vieţii „afundându-şi rădăcinile sale în 

viaţa infinită şi eternă”1. 

Educația în familie o precede pe cea instituțională, în familie copilul este îngrijit, crește și dezvoltă 

armonios și tot în familie se construiește relaţia de comunicare şi relaţionare optimă, bazată pe dragoste, 

încredere şi preţuire. 

De familie depinde dirijarea maturizării psihice a copilului. În familie copilul își formează primele 

impresii despre lume și viață, despre fenomenele din natură și din societate; își însușește limbajul, care cu 

timpul devine un instrument puternic al dezvoltării sale psihice.  

În învățătura creștină, familia este cea mai veche comunitate umană întemeiată de Dumnezeu după 

modelul tainic al Sfintei Treimi, conform textului biblic din cartea Facerii, capitolul 2, versetul 18: “Nu 

este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el”. 

 Familia are și o însemnată funcție educativă. Ea este prima instituție de educație morală. 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.  

Educarea morală a copilului începe în familie și este un proces de lungă durată. Anumite deprinderi, 

atitudini și comportamente indică de fapt atmosfera morală în care el a 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. 

La ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind starea lor precară din punct de 

vedere material şi spiritual. 

Pentru a fi un părinte bun nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă copilul și nevoile sale cer 

o atenție sporită din partea părinților, iar un părinte care ignoră aceste lucruri nu-l face demn de a fi un 

părinte model. 

 
1 Nicolae Berdiaev, Un nou Ev Mediu, Editura Omniscop, Craiova,1995, p. 35. 
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Un părinte își protejează copilul și în casă și în afara ei, însă nu trebuie să exagereze, să fie prea 

protector cu proprii copii. Copilul deprinde din familie sentimentul de siguranță. Familiile sunt necesare 

deoarece personalitatea umana nu este dobândită prin naștere, ci este formată. 

Mai mult, părinții au datoria de a le forma copiilor, conștiința, caracterul, voința, personalitatea  și de 

a sădi în inimile lor simțul responsabilității încă dinainte de a ajunge pe băncile școlii. 

De asemenea, cei ,,şapte ani de acasă’’, precum şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 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, față de Dumnezeu, să-i respecte pe 

cei mai în vârstă, să aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de cele spirituale, acest copil va creşte 

iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 

De la începuturi şi până în prezent familia rămâne a fi dependentă de societate. Familia este 

considerată temelia societății.  

Concluzionînd putem spune că rolul familiei este esențial în educație. Dacă un copil nu va învăța să 

iubească în familie, atunci unde va învăța să iubească, în ce va învăța să creadă? Aici se pune temelia 

personalității umane, iar părinții au un rol deosebit de important în devenirea omului mic, aici ei trebuie să-

și dovedească capacitatea de a o face. 
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Grădinița, familia și comunitatea – 

Parteneri în educație 

 

 

Prof. înv. preșc.: Prodana Mădălina Cristina 

Grădinița de copii nr. 7, sector 2, București 

 

 

 
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. 

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. 

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective comune. 

Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 

scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi 

responsabilităţilor. 

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. 

În crearea parteneriatului între grădiniţă şi familie este bine să ne amintim că în viaţa copilului şi a 

familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate fi ca vecinul care-i salută cu un zâmbet 

în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce pregăteşte cele mai grozave mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora 
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mai mare care-i ajută pe cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea poate fi persoana care le este 

întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îşi îndeplineşte atribuţiile şi prin modul 

în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea copilului. 

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între 

toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 

parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care le include. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

➢ Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 

psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 

➢ Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi ale 

copiilor etc.); 

➢ Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii 

primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); 

În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie 

în beneficiul acestora. 

În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu:  

instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor  

membrilor comunităţii; 

➢ asociaţiile nonguvernamentale , pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 

➢ parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de voluntariat; 

➢ mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.  

Prin crearea parteneriatului grădiniţă–familie–comunitate , copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai 

bogat, între participanţi se creează relaţiile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii sociale. 
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Familia este primul mediu educativ al copilului, părinții și ceilalți membri ai familiei fiind supuși 

observației sale aproape în toate momentele și împrejurările. Familia influențează prin nenumărate 

modalități: prin natura relațiilor dintre membrii ei, prin climatul general care domnește în familie, prin 

conduita părinților în relațiile dintre ei, dintre ei și copiii lor, dintre ei și societate. De altfel, importanța 

deosebită pe care o are familia în fundamentarea trăsăturilor de caracter și a conduitei generale a copilului 

a fost mult sesizată. Cel mai adesea, influența familiei se reflectă în atitudinea față de școală, în comportarea 

copilului față de alții, mai târziu în natura relațiilor pe care le stabilește la locul de muncă, în societate, în 

idealurile de viață, etc 

Copilul, ființă plastică, înzestrată cu un uimitor potențial de dezvoltare, foarte receptiv la influențele 

externe, pozitive sau negative, nu este un adult în miniatură. Fundamentarea personalității se realizează în 

sânul familiei, care reprezintă universul afectiv, social și cultural al copilului. Trăsăturile și coordonatele 

personalității se cristalizează după modelul și natura situațiilor trăite nemijlocit, repetat și intens, de către 

copil. Andre Berge, studiind consecvent problematica  educației în familie, a demonstrat necesitatea 

dialogului precoce copil – adult în familie. Mediul familial acționează prin poziția numerică, poziția socială, 

gradul de cultură și calitatea relațiilor dintre membrii săi și condiționează maturizarea psihosocială a 

copilului. Frustrat de relații tonice, stimulative cu părinții, copilul înclină spre revoltă, descurajare, 

revendicare, pierderea încrederii în sine. Defecte ale părinților (incapacitatea de a iubi, teama permanentă, 

hiperprotecția, perfecționismul, spiritul posesiv) dau naștere unor comportamente dezadaptative ale 

copilului (încăpățânarea, furia, dependența totală, lenea, gelozia, egoismul etc ). 

Tot mai multe experiențe și studii psihologice (F. Formari, Spitz, Millet, Maier, Miller, Bercovitz, 

Sears) confirmă faptul că frustrațiile și contrarierile moderate din timpul copilăriei pregătesc individul în 

lupta cu obstacolele și dificultățile inerente vieții, sporind gradul toleranței copilului la acțiunea acestora. 

Toleranța individului la conflict, frustrații sau stres poate fi definită ca însușire a acestuia de a suporta 

situațiile respective fără a recurge la moduri de răspuns inadecvate, reversul capacității de toleranță fiind 

hipersensibilitatea, impresionabilitatea, care determină o reacție imediată, chiar și la cea mai mică 

contrariere sau privațiune.  

Atunci când carențele și conflictele afective din mediul familial, tulburările relațiilor familiale, 

inegalitățile de atitudine manifestate de ambii părinți față de copil, etc. depășesc anumite limite de 

intensitate și de durată, transformându-se în situații traumatizante pentru copil, personalitatea în formare a 

acestuia va avea de suferit.  

Dacă copilăria se desfășoară într-un mediu de privațiuni și ostilități, acesta ajunge să trăiască așa 

numitul „conflict de adaptare” care se exprimă printr-o atitudine protestatară în fața oricărei rezistențe, 

opoziții sau interdicții. Manifestările repulsive ale copilului dovedesc, în majoritatea cazurilor, tocmai 

faptul că în trecutul său au acționat mijloace coercitive brutale, stări conflictuale severe, pedepse umilitoare, 

suprasolicitarea școlară etc, care au determinat reacții de răspuns emotiv–impulsive sau demisionale de 

tipul acceselor de mânie, furiei, crizelor de violență, reacțiilor revendicative, atitudinilor depresive, 

negativismului, reacțiilor de stimulare și disimulare, etc. 

Pentru a putea preveni stările de tensiune și conflict, părinții trebuie să impună exigențe legate de 

programul zilnic, de învățare, de petrecerea timpului liber etc., nu prin forță, ci prin argumente 

convingătoare, trebuie să aibă înțelegere pentru eșecul temporar al copilului și să-i redea încrederea în sine 

(pentru că nu de puține ori eșecul preadolescenților este întâmpinat cu ironie, dispreț și amenințări); trebuie 
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să facă anumite concesii, să comunice cu copiii pentru ca aceștia să-i simtă alături în momentele mai grele, 

trebuie să le respecte decizia în momente importante cum ar fi opțiunea școlară, dacă aceasta se bazează pe 

aprecierea justă a capacităților și aspirațiilor, a șanselor de reușită. 
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În primii șapte ani de acasă, mediul familial își pune amprenta în mod deosebit asupra stăpânirii 

regulilor gramaticale. De exemplu, atât adulții, cât și copiii își modifică felul de a vorbi în clipa în care se 

adresează bebelușilor. Sunt ajustări lingvistice utile care sunt caracteristice stilului de limbaj infantil. Prin 

folosirea limbajului infantil, părinții îi ajută pe copii să învețe să vorbească. De ce? Întrucât cei mici sunt 

atrași de intonațiile vocii, de expresivitatea ei, de timbrul vocii mamei sau a tatălui, de jovialitatea 

pronunțării cuvintelor. Încă de la început mamele li se adresează copiilor în propoziții scurte, de 2 – 3 

cuvinte, folosind o pronunție foarte clară, cu foarte puține greșeli gramaticale. Spre exemplu, capacitatea 

de a face deosebire între foneme, când facem referire la dezvoltarea fonologică, este mult ușurată de acest 

limbaj infantil prin care mamele li se adresează bebelușilor lor. 

Când se apropie de vârsta de 2 ani, copiii încep să combine două sau mai multe cuvinte. Însă, de cele 

mai multe ori, ei folosesc aceeași expresie, când, de fapt, vor să arate sensuri diferite. Foarte importante, în 

aceste circumstanțe, sunt obiectele care constituie universul de fiecare zi al copilului, întrucât doar astfel 

părintele își poate da seama ce dorește copilul să spună. Totodată, tot în primii ani de viață petrecuți în 

sânul familiei, toate încercările copiilor de a comunica sunt în strânsă legătură cu dezvoltarea lor cognitivă. 

Copiii de 3 ani au capacitatea de a deduce înțelesul unui cuvânt, chiar dacă l-au auzit numai o dată. 

Acest proces poartă denumirea de fast-mapping. Cei care apelează la fast-mapping de nenumărate ori sunt 

preșcolarii, atunci când urmăresc, de exemplu, o emisiune pentru copii sau un film de desene animate la 

televizor. Cuvintele noi folosite de personaje sunt cuvintele pe care preșcolarii le învață foarte repede, ceea 

ce presupune din partea lor o sarcină mentală dificilă. 

Sunt foarte importante, în primii ani din viața copiilor, rolurile pe care le au părinții în cadrul 

procesului de învățare a cuvintelor, dar importantă, în aceeași măsură, este și interacțiunea sociocognitivă 

dintre copii și părinții acestora. Dorind binele copiilor lor, părinții sunt mai sensibili la interesul, la atenția 

copilului lor. În ceea ce privește interacțiunea părinți – copii, părinții le vorbesc copiilor, mai mult, despre 

acele obiecte față de care cei din urmă manifestă o atenție sporită. Dacă părinții apreciază corect care este 

obiectul asupra căruia copiii lor își concentrează atenția, cei din urmă vor învăța foarte bine noi cuvinte. De 

cele mai multe ori, chiar dacă sunt mici, copiii au capacitatea de a face legătura între vorbele părintelui și 

un obiect anume. Ca urmare, învățarea limbajului nu este ghidată întotdeauna de către părinți. 

O altă etapă în dezvoltarea lingvistică a copiilor, etapă ulterioară învățării primelor cuvinte de către 

aceștia, o reprezintă combinarea, asocierea lor în vederea transmiterii unei idei. În sânul familiei, copilul 

învață să îmbine câte două cuvinte pentru a forma propoziții de tipul “Gata lapte”. Pe măsură ce cresc, ei 

încep să se exprime în formulări mai sofisticate, cum ar fi, de exemplu, formele de plural ale unor cuvinte. 

Următoarea etapă a dezvoltării gramaticale o reprezintă vorbirea telegrafică. Propozițiile încep să 

conțină trei, patru sau mai multe cuvinte, dar acestea sunt rostite de către copil trunchiat asemeni unor 

mesaje telegrafice. Tipul acesta de vorbire dispare treptat, pe măsură ce copiii își dezvoltă exprimarea și își 

îmbogățesc vocabularul cu cuvinte din vocabularul părinților. 

Tot în mediul familial, la procesul de învățare se adaugă puterea exemplului și feedbackul. Pentru a 

comunica eficient, copiii trebuie să învețe să-și exprime nevoile, dorințele, ca să se facă înțeleși de ceilalți, 

trebuie să înțeleagă ce spun părinții, alte persoane.  De asemena, ei învață regulile bunelor maniere, intră în 

contact cu felul de a fi la oamenilor, capătă deprinderi de mânuire a unor instrumente. În familie se formează 

caracterul, comportamentul viitorului adult. 

În ultimii ani, conform studiilor de specialitate, s-a constatat o schimbare majoră în studiul dezvoltării 

limbajului. Există destule diferențe individuale care se reflectă în felul în care copiii abordează învățarea 
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limbajului. O primă diferență ar fi cea referitoare la dimensiunea vocabularului de început al copiilor sau 

ritmul în care aceștia învață cuvinte sau între tipurile de cuvinte care intră în componența vocabularului de 

început. Astfel, studiile au demonstrat că există copii care învață mai întâi substantive comune, în mod 

deosebit acele substantive care denumesc obiecte. Ei le folosesc pentru etichetarea diferitelor lucruri. În 

acest caz, vorbim despre copii care au un stil referențial. Dar există și copii care pun mai mult accentul pe 

limbaj pentru a-și exprima sentimentele și nevoile. Vocabularul lor cuprinde mai multe formule sociale și 

pronume. În acest caz, acești copii sunt caracterizați de un stil expresiv. 

Dezvoltarea limbajului copiilor în cei șapte ani de acasă este afectată de o serie de factori contextuali, 

cum ar fi: caracteristicile familiei – familie cu ambii părinți, familie monoparentală, copii crescuți de bunici, 

copii din centre de plasament și plasament familial, expunerea la texte scrise sau la alte tipuri de media, 

cadrul social, economic și cultural în care trăiește copilul. Există copii care își dezvoltă limbajul la un nivel 

mai mic sau cu întârziere din cauza faptului că membrii familiei vorbesc cu ei incorect și deloc des, dar 

există și copii care învață să vorbească o limbă străină încă de mici – comunică și înțeleg noțiuni de bază. 
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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 m-ai 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 se manifeste în permanență ca o 

acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul 

educațional.   

„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 m-ai puțin important în educarea copiilor și care influențează 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 nutriţionişti şi psihologi 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 au 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. 

„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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A fi autoritar nu înseamnă a te impune prin forţă fizică sau pedeapsă, nu presupune a instaura teama, 

ci a reuşi să te impui prin respect şi admiraţie. Dorim ca cei mici să ne asculte, să respecte anumite reguli, 

dar oare câţi dintre noi ţinem cont de faptul că disciplina nu este totul şi că, în egală măsură, o relaţie caldă 

cu copiii contează pentru dezvoltarea lor ulterioară? 

Cuvântul “autoritate” provine din latinescul “autoritas” şi înseamnă putere, dreptul de a da dispoziţii, 

de a impune cuiva ascultare în virtutea unei calităţi sau a unei împuterniciri. De asemenea, înseamnă însă 

şi ascendent, influenţă care rezultă din stimă şi admiraţie.  

Autoritatea faţă de copil este o calitate care se câştigă şi care poate fi menţinută, slăbită, întărită sau 

chiar pierdută, dar nu impusă; ea decurge din calitatea de părinte, dar nu se realizează în mod automat. 

Specialiştii spun că părinţii care au o relaţie bună cu copiii nu simt nevoia de a fi severi, pentru că nu este 

necesar să-şi impună autoritatea prin forţă. Din păcate, mulţi dintre părinţi recurg la „împuternicirea” dată 

de statutul de adult atunci când relaţia devine problematică şi nu găsesc altă modalitate de a se impune decât 

afirmându-şi puterea.  

Consecinţele acestui lucru sunt regulile rigide pe care ei le consideră bune, însă fără a explica şi 

copilului de ce acestea sunt necesare, severitatea părintelui conducând copilul la frustrări. Prea multă 

severitate în educaţia celor mici le poate fura încrederea în sine şi îi poate transforma în copii inhibaţi, 

complexaţi sau cu tulburări de comportament. Se ajunge la astfel de probleme din nevoia de siguranţă 

afectivă care, în astfel de cazuri, nu este pe deplin satisfăcută. Dacă sunt criticaţi des, dacă sunt corectaţi 

mereu şi dacă sunt pedepsiţi în mod constant chiar şi pentru greşeli minore, copiii încep să pună la îndoială 

afecţiunea părinţilor şi nu au certitudinea că, la nevoie, vor primi din partea acestora simpatie, înţelegere şi 

ajutor.  

Încet, încet, copiii „ţinuţi prea din scurt” ajung să perceapă severitatea ca pe o presiune constantă de 

care nu se pot elibera. Specialiştii spun că, pentru a supravieţui acestui tip de presiune, adesea cei mici  

ajung să-şi elibereze frustrările prin izbucniri necontrolate, prin reacţii violente şi agresivitate faţă de colegi. 

Cel mai des, aceste izbucniri violente sunt, la rândul lor, pedepsite şi criticate de părinţii severi, ajungându-

se astfel la un cerc vicios în care tensiunea devine din ce în ce mai mare, iar actele de violenţă pe care copiii 

le săvârşesc se înmulţesc, în ciuda pedepselor. În mod normal, agresivitatea acestor copii ar putea fi 

soluţionată dacă părinţii le-ar reda confortul afectiv, iar aceştia s-ar simţi înţeleşi, iertaţi şi apreciaţi de 

familie.  

La polul opus copiilor care îşi eliberează din frustrarea acumulată prin comportament agresiv sunt cei 

care interiorizează tensiunea, devenind anxioşi şi trişti. Psihologii spun că depresia la copil, care constă în 

apatie, lipsa poftei de mâncare şi tristeţe nejustificată, poate avea drept sursă severitatea părinţilor.  

Educarea este o funcţie specific socială şi presupune influenţarea continuă a copilului într-o anumită 

direcţie, influenţare care se desfăşoară mai mult sau mai puţin organizat, conştient sau voit. În acţiunea 

educativă se întâlnesc situaţii diverse, apar neajunsuri din cauza comodităţii, neglijenţei, încăpăţânării 

copilului, situaţii în care acesta e pus să facă şi lucruri care nu-i sunt pe plac şi cu care trebuie să se 

obişnuiască de mic. Uneori el vrea să facă acţiuni pentru care încă nu este pregătit sau care nu se potrivesc 

vârstei lui. În aceste situaţii este necesară intervenţia adulţilor, este deci nevoie de autoritatea părintelui 

pentru a-l convinge pe copil să facă ceea ce trebuie, chiar dacă nu-i convine şi a-l opri să facă lucruri 

neindicate, nepotrivite sau chiar periculoase pentru el. Astfel, autoritatea părintească se manifestă prin 

interzicerea unor acţiuni sau prin impunerea altora. Însă ea acţionează asupra puterii de discernământ a 

copilului, cultivându-i voinţa, capacitatea de a respecta anumite principii şi norme de viaţă.  

Ce calităţi ar trebui să întrunească un părinte pentru a se putea bucura de autoritate în faţa copiilor? 

Cum poate obţine şi păstra autoritatea necesară? 
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Unele cărţi de specialitate spun că trebuie “să fii prietenul copilului tău, căci altfel nu vei putea 

pătrunde adânc în sufletul său, nu vei afla la vreme ce îl frământă, nu vei putea lua la momentul potrivit 

măsurile corespunzătoare“.  

Prietenia dintre adult şi copil are câteva caracteristici, diferite de cele care sunt proprii prieteniilor 

dintre persoane de vârste apropiate, particularităţi impuse de însuşi scopul relaţiilor dintre educator şi 

educat, dintre părinte şi copil, de diferenţa care există între experienţa de viaţă, preocupările şi achiziţiile 

morale şi intelectuale ale acestora.  

Atitudinea părintelui (educatorului), ceea ce prezintă el copilului, modul în care argumentează şi 

justifică orice act al său trebuie să fie în concordanţă cu stadiul de dezvoltare la care se află copilul, cu 

particularităţile vârstei şi personalităţii sale. Fiind prieten cu copilul tău, nu există pericolul să îţi pierzi 

autoritatea în faţa lui, ci dimpotrivă, ea poate să crească - dacă înţelegi cum trebuie prietenia cu copilul, 

limitele între care ea se poate manifesta, direcţia în care poate evolua. Ca părinte trebuie să reuşeşti încă de 

la o  vârstă foarte fragedă să îţi apropii copilul, să îi devii prieten. Pentru aceasta este important ca să petreci 

mult timp împreună cu el, să nu îl pedepseşti pe nedrept, ci să îi explici cu calm greşeala comisă şi 

necesitatea pedepsei care i se cuvine. De asemenea să ai puterea de a recunoaşte în faţa lui atunci când tu 

însuţi, ca adult, greşeşti şi de a-i arăta că şi asupra ta se răsfrâng anumite consecinţe. Din păcate, în practică 

nu întotdeauna prietenia cu copilul rămâne la sensuri care întăresc autoritatea educatorului şi care asigură 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii în formare. Există şi prietenii prost înţelese între părinte şi copil. 

Nu puţine sunt cazurile în care unul dintre părinţi „dărâmă” autoritatea celuilalt, sub falsa impresie a 

prieteniei. Ascunzându-i partenerului „mica şotie” a copilului, ajungând uneori chiar să mintă, nu doar să 

omită,  pentru a acoperi „prostioarele”, acesta îşi periclitează grav chiar propria autoritate în faţa copilului 

pentru mai târziu.  

Este bine ca părinţii să reflecteze asupra relaţiilor cu copiii lor. Apropierea dintre părinte şi copil 

serveşte operei educative, dar numai dacă prietenia cu copilul este înţeleasă just, în toate implicaţiile ei, şi 

astfel manifestată încât să ducă la întărirea autorităţii educatorului şi nu la anularea acesteia. Trebuie aşadar, 

ca adult, să încercăm a găsi un echilibru între răbdare, calm, bunăvoinţă, înţelegere, bunătate, stimă faţă de 

copil, dar şi exigenţă, intoleranţă şi obiectivitate în aprecierea faptelor şi manifestărilor lui.  

Bunătatea poate avea şi efecte negative, dacă este înţeleasă greşit, dacă părintele nu ştie măsura şi 

limitele între care şi-o poate manifesta. De exemplu, unii părinţi invocă „imposibilitatea” de a-l refuza pe 

copil când acesta insistă să fie lăsat la televizor peste o anumită oră sau îngăduie o comportare necivilizată 

neluând atitudine.  

Manifestările izvorâte din bunătate şi din dragoste pentru copii trebuie dozate cu grijă în funcţie de 

particularităţile fiecărui copil şi de situaţia concretă în cauză. Din comportarea părinţilor, copilul trebuie să 

înţeleagă că bunătatea nu exclude principialitatea, exigenţa şi posibilitatea de a fi tras serios la răspundere 

pentru faptele sale. Numai aşa bunătatea se conjugă cu autoritatea.  

Este vital aşadar, să manifestăm o autoritate echilibrată în relaţia cu copilul; să găsim acel echilibru 

necesar între bunătate, încredere, prietenie şi exigenţă care să ducă la formarea unei personalităţi 

armonioase. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

Borca, I., Ana, Cîrmu, Gh., Ion, 1975, „Autoritate şi ... autoritate”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti;   

Vrăsmaş, Ecaterina, 1999, „Educaţia copilului preşcolar”, Editura Pro Humanitate, Bucureşti. 
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Reziliența la copii 

 

Colegiul Tehnic ”Vicemiral Ioan Bălănescu” Giurgiu                                                                  

Prof. Puchiu Smărăndița 

 

 

Reziliența este abilitatea de a face față unei situații dificile și de a reveni la starea emoțională inițială, 

simțindu-te la fel de bine ca înainte ca evenimentul negativ să aibă loc. Este, de asemenea, capacitatea de a 

te adapta la contexte dificile pe care nu le poți schimba, menținând o stare emoțională pozitivă. Când ești 

rezilient, percepi situațiile dificile ca un context de învățare din care ieși mai puternic. Reziliența este mai 

mult decât capacitatea de a face față unei experiențe dificile.   

Când ești rezilient ești mai bine pregătit să cauți noi oportunități, să își asumi riscuri rezonabile pentru 

a-ți atinge scopurile. Asumarea de riscuri poate duce uneori la eșecuri, dar, în același timp, creează 

oportunități pentru obține succes și, în acest fel, pentru a îmbunătăți imaginea de sine. Copilul cu părinții 

plecați la muncă în străinătate are nevoie de o astfel de abilitate care îl ajută să se replieze în față 

provocărilor generate de plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate. Capacitatea de a fi rezilient 

devine motorul stimei de sine pentru această categorie de copii deoarece îi ajută să aibă încredere în forțele 

proprii.  

Capacitatea de reziliență diferă de la un moment la altul, precum și în funcție de tipul de provocări 

cărora trebuie să le facă față copilul cu părinții plecați la muncă în străinătate. Pentru un copil, cu cât 

numărul de provocări este mai mare, cu atât îi va fi mai greu să fie rezilient. Cu toate acestea, reziliența este 

o capacitate pe care fiecare o poate dezvolta, adulții din preajma copilului având o contribuție semnificativă 

în acest sens. Reziliența se formează pe fondul unei relații pozitive dintre adulți și copii. În același timp, 

pentru un copil este important orice adult de referință cu care el se identifică (persoane adulte în grija cărora 

rămân, bunici, unchi, profesori) și care îi poate servi drept mentor.  De asemenea, prietenii și colegii 

reprezintă pentru el resurse importante atunci când se confruntă cu situații dificile. Poți ajuta copilul să își 

dezvolte capacitatea de a reacționa adaptativ în fața unor situații dificile, oferindu-i oportunitatea să învețe 

și să pună în practică anumite abilități și valori cum ar fi: respectul față de alte persoane și față de sine, 

abilități sociale, gândire pozitivă, abilități de rezolvare de probleme.  

Respectul față de sine este o componentă importantă a rezilienței. Acesta se formează în momentul 

în care adulții ce îngrijesc copilul stabilesc o serie de standarde pentru comportamentul copilului, standarde 

pe care copilul le atinge. Dacă un copil se respectă pe sine, va considera că este o persoană importantă care 

trebuie tratată cu respect și de către ceilalți. O astfel de convingere îl va proteja de situații și comportamente 

de risc. El va fi mai puțin vulnerabil în fața situațiilor dificile. 

Empatia și respectul față de alții, generozitatea, onestitatea și cooperarea sunt de asemenea 

legate de reziliență. Astfel de valori presupun manifestarea de grijă față de cei care au nevoie de sprijin, o 

atitudine deschisă și prietenoasă față de ceilalți. Dacă copilul reușește să exprime astfel de atitudini și 

comportamente este foarte posibil să primească reacții pozitive de la cei din jur, ceea ce îl face să aibă o 

părere bună despre sine. Astfel de valori se construiesc doar pe baza unei relații puternice și afectuoase cu 

copilul. Dacă adultul îi arată copilului că îl iubești și îl respectă, este foarte probabil ca și el să se manifeste 

la fel în relație cu sine și cu ceilalți.  

Abilitățile sociale reprezintă o altă componentă importantă pentru dezvoltarea rezilienței. Concret, 

este vorba de abilitatea copilului de a-și face prieteni și de a menține relațiile de prietenie, de a rezolva un 

conflict, de a coopera și de a lucra în echipă. Astfel de abilități îl ajută să aibă relații bune la școală, să se 

implice în activități sportive sau în diferite grupuri. 
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Reziliența presupune o gândire realistă, rațională și optimistă în sensul că este centrată spre 

găsirea unor soluții care să permită depășirea unor dificultăți, chiar dacă lucrurile merg mai puțin bine. 

Când copilul este supărat, îl poți ajuta punând lucrurile într-o perspectivă realistă. Pentru copil este 

important să observe că dificultățile sunt situații naturale care vin și trec, fără a influența neapărat întreaga 

lui viață.  Acest lucru se poate face vorbind cu copilul, încercând să găsești soluții împreună cu el. Astfel, 

copilul poate deprinde și diferite strategii de rezolvare de probleme, care îl ajută să simtă că deține controlul 

asupra situațiilor. Indiferent cât de optimist este un copil, vor exista momente în care se va simți îngrijorat, 

speriat sau furios. Dacă este rezilient, își va putea îmbunătăți dispoziția prin diferite mijloace: 

• activități plăcute; 

• timp petrecut cu prietenii; 

• ajutor oferit altor persoane; 

• activități fizice, sport; 

• filme sau emisiuni amuzante. 

 

Încrederea în sine, sentimentul că ești capabil și pregătit să duci lucrurile la bun sfârșit face parte, 

de asemenea, din conceptul de reziliență. Pentru aceasta sunt importante deprinderile de a stabili scopuri, 

de a planifica, de a fi organizat și disciplinat. 

 

Bibliografie: 

1. Howe, D. (2003) Child Abuse and Neglect: Attachment Development and Intervention. New 

York: Palgrave Macmillan. 

  

2. Johnson, B. (2005) Emotional Heath. Ventnor: Trust Consent Publishing. 
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Importanta educatiei primite in familie 

 

 

Profesor Invatamant Prescolar: Puie Irina Camelia 

Gradinita Program Prelungit nr. 23, Oradea 

Liceul Ortodox Ep. Roman Ciorogariu 
                                                                                                             

 

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. Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți singurii în situația asta. Rețineți 

doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați 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 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. Și, dacă 

vă doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 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. 

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. 

Privitor la 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  
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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 

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. 

 

 

Bibliografie:             
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DIN SUFLET, PENTRU MAMA! 

 

PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ, PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA    

GRAD DIDACTIC I                                                                                                           

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE" ALEXANDRIA, TELEORMAN,       

AN ȘCOLAR 2020/2021 

 

Iarna este pe sfârșite. Ne bucurăm de ultimele ei licăriri, cu fulgi sfioși de zăpadă ce nu ține mai mult 

de-o zi, deși încă e ger. Sărbătorim bucuroși ,,anotimpul iubirii", luna februarie, adică, cu ,,valentinii" și 

,,dragobeții" care ne fac să vedem reprezentările grafice ale tuturor simbolurilor iubirii în desenele noastre. 

Pavăm cu dragoste și multă iubire drumul spre primăvară, căci năvalnicul Dragobete tocmai acest drum ni-

l deschide, spre primăvara cea-nverzită, cu multe flori împodobită și de toate trilurile cântată de tot ce 

mișcă-n acest peisaj divin al renașterii naturii. Natura se trezește la viață și devine mama tuturor  

Primăvara anului 2020 a debutat ca orice primăvară a existenței noastre bucurându-ne de mărțisor și 

ziua mamelor noastre. Cu atâta bucurie am primit-o! Dar, ce să vezi, am trecut rapid de la extaz, la agonie, 

căci acea primăvară ne-a adus și pandemia de Covid-19, virusul care ne-a schimbat cursul firesc al vieții 

așa cum eram obișnuiți să continue. Am apucat să ne bucurăm de ziua de 8 Martie, ziua internațională a 

femeii, a mamelor, în special! Ne-am bucurat de creativitate sporită, am creat cele mai frumoase felicitări, 

mărțișoare, cadouri inedite confecționate cu mult drag la orele de educație plastică în aproape toate tehnicile 

dobândite la clasă, apoi le-am oferit mamelor, femeilor dragi din viața noastră, la momentul aniversar, în 

cadrul de poveste pe care an de an îl creăm pentru o aniversare colectivă și o bucurie imensă! După acest 

moment minunat din viața noastră, totul s-a oprit în loc. Bezna care s-a lăsat asupra întregii lumi, ca și cum 

cineva a închis becul care lumina Planeta-Albastră, a fost un moment de meditație la nivel global. În starea 

de urgență, care a durat două luni, toată omenirea a fost forțată să stea închisă în casă, fără socializare, fără 

contacte fizice, fără tot ce ne dădea statut de ,,ființe sociale". La început a fost șocant, dar pe parcurs ne-am 

dat seama că este momentul să ne putem apropia mai mult de Dumnezeu, să ne testăm credința, dar și de 

familie, de toate acele momente numite ,,paradisul copilăriei", pierdut din acel moment în care nu mai 

suntem așa dependenți de mama, ne putem descurca singuri și suntem deja încadrați într-o formă de 

învățământ potrivită vârstei.Când ,,întunericului" i-a luat locul treptat-treptat ,,lumina", primul gând curat 

a fost că ni s-a permis să mai ,,copilărim de-o probă". 

Primul gând a fost îndreptat către mama, ființa care dă viața, care vindecă ,,buba", care e alături de 

copii chiar și când nu mai e...Când am mai avut noi atâta timp să petrecem împreună? Să ne gândim atât de 

mult la noi, să ne bucurăm de tot ce puteam face în familie, cu toată familia la un loc chiar! Și-acel moment 

a venit, deși într-un mod neplăcut, a readus familia împreună. Am fost din nou copii, am fost din nou sub 

atenția mamei, mângâiați și protejați cum numai mama poate alina și adora fiii și fiicele. Foarte multe 

proiecte au luat loc celor deja existente, de data aceasta fiind proiectele familiilor noastre. Toți am contribuit 

la restabilirea echilibrului emoțional care a avut un pic de suferit. ,,Totul va fi bine!" devenise un clișeu 

care, deși motivațional, destul de mult apăsa în suflete, deoarece se strecurase neîncrederea, aplanând 

deasupra capului tăișul unui dușman nevăzut, perfid, de care nu mai auzisem, de care nu știam mai nimic 

și despre care nu reușeam să înțelegem cum a fost posibil să apară printre noi luându-ne toate bucuriile 

vieții! Acest lucru ne-a făcut să ne apropiem de Dumnezeu, de familie, să prețuim mai mult viața și toate 

bucuriile mici de le trăiam în fiecare zi alături de cei dragi nouă.  

Și așa au mai trecut câteva luni, iar acum împlinim chiar un an în care viața noastră a fost mai mult 

în familie, redescoperind căldura și momentele alături de cei dragi nouă. Viața noastră este un dat de la 

Dumnezeu, o creație la care ne aducem aportul prin tot ceea ce facem și prin tot ce dobandim prin educație. 
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Educația are la bază ,,cei șapte ani de-acasă", familia fiind prima sursă în formarea și dezvoltarea 

armonioasă a copiilor. Etapele următoare sunt legate de cadrul social, de formele de educație 

instituționalizată.  

Preșcolaritatea și școlaritatea mică sunt strâns legate de familie, copiii încă fiind dependenți de acest 

mediu plăcut și motivant. De la ciclul gimnazial, spre cel liceal, elevii devin mai independenți și încearcă 

să-și impună personalitatea în diferite situații, uneori chiar greșind, dar asumându-și greșelile. Anul 2020 a 

fost anul dăruit spre o nouă copilărie mică a tuturor generațiilor de copii.Îl considerăm anul familiei. Am 

luat ce a fost bun din această experiență colectivă pe care toată planeta a trăit-o la intensitate maximă. 

Familia a fost adusă în același loc, în leagănul amintirilor de tot felul, țesut din dragostea și sufletul oricărei 

familii, MAMA! 
 

 DIN SULFET, PENTRU MAME, TOTUL VA FI BINE! 
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Mediul afectiv al familiei -                                                                                                         

factor important al dezvoltării personalității morale a preșcolarului 

 

 

PROF. Înv. Preșcolar Purcil Lucia                                                                                        

Grădinița Mijlocenii Bârgăului 

 

 

Familia trebuie să asigure sentimentul de confort si siguranță.O ambianță frământată de tensiuni 

familiale,lipsită de afecțiune,stare de indiferență, cu acte de violență va duce la reacții de inadaptare. 

În familie copiii își însușesc primele cunoștințe,formându-și primele reprezentări morale.Părinții îi 

învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este bine și ce este rău,ce este permis și ce este interzis. 

Primul model oferit copilului este familia sa,iar calitatea și tipul relațiilor,,copil-părinți” vor marca 

profund evoluția viitoare a copilului. Cei doi parinti, deși implicate egali în procesul de educație, dețin 

roluri diferite. Mama asigură căldura afectivă, tatăl reprezintă autoritatea și prestigiul social. Mama are o 

funcție interioară pe când tatăl, o funcție exterioară; prima referindu-se la atmosfera intrafamilială, pe când 

cea de-a doua, la comunicarea socio-familială. Ambii asigură sentimental de confort și securitate pentru 

copil. 

O ambianță frământată de tensiuni familiale, lipsa de afecțiune, cu conflicte care pot genera acte de 

opoziție sau chiar violență, vor duce la reacții de inadaptare, la frustrări, la stări de dezechilibru afectiv al 

copilului. Într-un astfel de mediu apar și se dezvoltă situații conflictuale care vor afecta atmosfera afectivă 

a grupului familial, comunicarea dintre membrii. Aceste efecte vor construi în timp anti-modele negative 

care acționând asupra copiilor, vor duce la modificării importante de diferite tipuri și de diferite grade ale 

stării de sănătate mintală a acestora.  

Gravă este și situația când părinții sunt împărțiți în tabere: unul sever iar altul indulgent. Severitatea 

este, fără îndoială necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masură. Într-un asemenea climat 

se va forma viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personalitate pe care nu și le dorește niciun 

părinte pentru fiul sau fiica sa. De aceea frontal părințiilor trebuie să fie unitar, căci altfel, copilul va 

exploata orice fisura în detrimental formării sale.  

La polul opus al familiei severe se situează familia permisivă, familie în care toți membrii se învărtesc 

în jurul copilului. Crescut într-un asemenea climat, copilul va fi măine un neajutorat, un egoist, un meschin, 

căci în familie a învățat ca îi este permis orice, că el are numai drepturi în timp ce părinții doar datorii. Un 

asemenea copil se adaptează și se încadrrează cu dificultăți mari în colectivele din grădiniță, din școală, sau 

mai târziu la locul de muncă. 

Rolul mamei, amintim că există o diferențiere trainică și fundamental a rolurilor părintești ce rezultă 

din faptul că mama îl poartă pe copil la sânul său, îl aduce pe lume, îl hrănește și îl îngrijește, cel puțin în 

primele săptămăni de viață. 

Mama constituie pentru copil acea parte existenței în care el găsește satisfacerea trebuințelor și 

relaxarea tensiunilor, stimulările placate, ocaziile de ,, a se recunoaște pe sine prin ele” și de a descoperi 

sensul diverselor situații în care el este împlicat. Mama este garanția siguranței lui, a unei existențe plăcute, 

este centrul său de referință, singurul punct inteligibil. 

În ceea ce constă rolul tatălui este că el are de jucat două roluri: 

 1. Rolul indirect 

 2. Rolul direct 

Tatăl este acela care îl face pe copil să iasă din starea de nediferențiere cu mama, conducând astfel 

primele lui trăsături de individualizare și care prin prezența sa îl orientează dincolo de acel univers imediat 

format de sfera maternă. 
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Componentele esențiale ale rolului patern din perspectiva copilului: 

Printre cele dintâi trebuie să înscriem cel puțin în formele noastre de cultură, caracterul intermitent al 

prezenței paterne și relativa raritate. Câtă vreme mama, după ce a făcut,, tovărășie” cu copilul, participă la 

toate situațiile esențiale de rutină zinică, câtă vreme prezența sa este înțeleasă de la sine, cealaltă sursă de 

recompense și de plăcere care este tatăl are particularitatea de a fi la îndemână mai puțin statornică, mai 

fugitivă. 

Tatăl încearcă prin prezența sa virilă în cămin să provoace oarecum pe băiat să fie masculin și pe fată 

sa fie feminină; în felul acesta el le face chiar de la vârsta de trei-patru ani un serviciu considerabil, și anume 

acela că ajută și pe băiat și pe fată să se instaleze în caracteristicile sexului lor și să vadă în acest lucru un 

fapt pozitiv. 

Deci părinții joacă un rol de primă importanță în structurarea personalității copilului și nu trebuie să 

pierdem din vedere că această personalitate este profund influențată și de prezența celorlalți parteneri 

familiali, frații și surorile mai mari sau mici. Alături de acel ,,noi” pe care fiecare copil îl formează 

împreunaă cun părinții, este și un ,,noi” constituit de grupul de copii și adesea chiar, în sânul acestuia, de 

subgrupurile mai restrânse, de constelațiile parțiale. 

Frăția reprezintă un agent educative familial important. Lucian Blaga amintește ,,slăbiciunea aproape 

maternă” pe care sora sa Letiția, prima născută dintre cei nouă frați, a avut-o dintotdeauna pentru el și 

despre rolul solidarității fraterne în cariera sa școlară. 

Ion Slavici insistă asupra modului în care afecțiunea și solidaritatea fraternă influențează raportul 

fiecăruia dintre frați cu celălalt exterior familiei, permițând autoidentificarea sinelui din perspectiva unui 

sentiment al puterii și securității pe care celelalte caracteristici ale situației (orfani, săraci, excluși) nu le-ar 

permite. 

Practic relația fratelui cu sora întărește atăt unele trăsături pe care le cultivă relația cu tatăl (interese 

intelectuale, raționament abstract, opinii cu privire la probleme socio-politice), cât și unele care definesc 

relația cu mama (sociabilitate, afecțiune, simț al reciprocității schimburilor), iar mecanismele de identificare 

împletesc comunicarea afectivă, comunicarea intelectuală, răspunsul la așteptările celuilalt. Pe de altă parte, 

un sprijin și o comunicare intelectuală între frați compensează limitele educației fetei care nu are șansa unor 

studii universitare, stimulând, în acelaș timp, autoidentificarea fratelui plecat la studii. 

Modul de relaționare între părinți, părinți și copii, între frați, între bunici și nepoți devine sursa unor 

influențe modelatoare. 

Sunt și foarte multe situații cănd părinții întâmpină greutății în educarea copiilor din diverse motive. 

Aceste motive pot fi: lipsa timpului fizic de a se ocupa de copil, nivel de instruire redus, venituri joase, 

familii numeroase, locuințe neconfortabile, cartiere neamenajate (puține locuri de joacă, agresivitate în 

cartiere), șomaj, loc de muncă nesatisfăcător, datorii, alte probleme sociale. 
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Succesul școlar și cei „șapte ani de acasă” 

 
Înv. Patricia Pușcă,                                                                                                                

Șc. Gimn. Sălașu de Sus, jud. HD 

 

 

Educația este alături  de mediu și ereditate ,principalul factor hotărâtor în evoluția copilului.Educația 

este definită ca acțiune socială și proces,care constă într-un ansamblu de influențe care se exercită în mod 

planificat în școală, pe baza unui sistem de obiective, principii, metode și forme de organizare folosite în 

scopul formării omului ca personalitate activă și dinamică, adaptabilă și flexibilă la schimbările vieții 

sociale. 

Pentru ca educația să aibă succes,ea trebuie să împletească latura formală, instituționalizată, școlară, 

cu cea nonformală, extrașcolară, dar și cea informală, care se manifestă prin multitudinea influențelor din 

mass-media și online, influențele familiei și a grupurilor la care elevul are apartenență. 

Schimbările rapide din mediile de comunicare au lărgit sfera educației școlare,prin completarea ei cu 

educația non și informală, oferind elevilor posibilități nelimitate de selecționare, sistematizare, interpretare 

și utilizare a informației obținute pe diverse căi. 

Educația nu țintește doar un moment al vieții copilului și doar un aspect,ci ea este viața însăși,cum 

spunea Comenius: ,,Întreaga viață este o școală”. Ca această educație să dea cele mai bune rezultate și ca 

informația obținută pe diverse căi să fie cu adevărat eficientă, trebuie selectată cu discernământ. Acest lucru 

nu poate fi făcut la o vârstă școlară mică de copilul însuși, ci doar cu sprijin din partea unui adult, personal 

didactic, dar și părinte. 

Școlaritatea este o etapă inițială a educației permanente,care trebuie să-i învețe pe elevi să învețe și 

să folosească ceea ce au învățat,țintind spre autoeducație,ca activitate conștientă, urmărind desăvârșirea 

propriei persoane, prin atingerea idealurilor înalte ale omului. 

La nivel social școala trebuie să aibă relații strânse cu familia, fiind prima instituție de educație socială 

unde copilul își formează primele deprinderi de viață, sentimente și trăsături de caracter. Părinții sunt cei 

care oferă copilului primele exemple pozitive sau nu, demne de urmat. 

În relația școală-părinți, trebuie rezolvate două probleme de bază, influențele educative și pregătirea 

psihopedagogică a părinților pentru creșterea eficienței educației. 

Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor,asigurându-le nu doar existența materială, dar 

și climatul familial afectiv și moral.De cele mai multe ori părinții consideră că este suficient să se ocupe de 

satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuință), neluând în calcul importanța comunicării 

afective,nestimulând la copil sentimentul de apartenență. 

Comportamentul părinților față de copii este inspirat din propriile experiențe de viață.Ceea ce au 

experimentat cu proprii lor părinți,în copilărie,perpetuează pe următoarele generații,chiar dacă multe din 

experiențe,nu sunt cele mai benefice pentru copil. 

Soluția schimbării comportamentului părinților față de educația copilului ar fi educarea părintelui 

prin diferite modalități:cursuri,ședințe cu părinții,activități și întâlniri în mediul școlar. 

Părintele ar trebui să învețe să educe copilul prin studiul mai  amănunțit al dezvoltării copilului și a 

nevoilor acestuia pe diferitele perioade de creștere (ce vreau eu ca părinte și ce poate oferi copilul,ca 
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dezvoltare fizică, psihică și intelectuală).De asemenea,părintele ar trebui îndrumat să-și formeze abilități 

de comunicare cu copilul,precum și de analiză a copilului. 

Părinții trebuie educați că un copil cu adevărat de succes la școală și cu rezultate excelente,este copilul 

care are reguli și care le și respectă,iar cel care le impune, își arată fermitatea în fața lui. Desigur că orice 

copil, la început, este îndărătnic, caută să cunoască realitatea  și interacțiunile cu cei din jur. Va face totul 

pe dos, va încălca reguli și astfel va căuta să se cunoască pe sine. Din acest motiv va avea loc confruntarea 

inevitabilă copil-părinte. 

Un părinte  educat va trebui să-și descopere abilități de nebănuit prin care se dovedește flexibil față 

de copil, pe care-l va ghida, dar, în același timp, îi va da ocazia să capete experiența căutată, de unul singur. 

Părintele educat îi va arăta copilului că el este adultul, îi va arăta că este răbdător, ferm și constant în 

ceea ce face.Da,adultul trebuie să impună reguli copilului și limite,iar copilul trebuie să știe și are nevoie 

să știe,pentru a progresa,că acțiunile lui au consecințe.Copilul are nevoie să nu i se dea tot ce cere! 

Copilul va asculta întotdeauna și-l va stima pe acel părinte care rămâne constant și echilibrat, fără a 

fi tiran și pedepsitor! 

Educația părinților mai trebuie să pună accent pe realism și aprofundare. Copilul trebuie să primească 

cu măsură,în toate.Primește ceea ce îi dă părintele,dar să nu uităm că măsura părintelui nu este și a copilului, 

acesta dorind propriile experiențe. Atunci când copilul ,,întrece măsura”, va înțelege că există urmări și 

consecințe,care nu înseamnă lipsă de iubire și respect al părintelui față de copil.  

De asemenea copilul are nevoie de stres pozitiv! Trebuie să înțeleagă că pentru a obține ceva,în 

schimb,trebuie să dea și el ceva.Nu are nevoie să fie silit sau obligat să asculte sau să facă ceva impus de 

părinte,el trebuie înțeles și lăsat să opteze pentru ceea ce dorește. 

Totodată copilul mai are nevoie și de atenția părintelui. Copilul vrea să fie ascultat și băgat în seamă. 

Dorește ca părintele să fie interesat de lumea lui, chiar dacă ceea ce-i povestește este incoerent. Importanța 

pe care părintele i-o dă, ascultându-l, îi crește valoarea și stima de sine. 

Pe tema educării părinților în evoluția elevilor au fost făcute și studii internaționale,care au dovedit 

că elevii ai căror părinți au stat de vorbă cu aceștia despre subiecte ca: școală, filme, viață socială au avut 

rezultate mai bune la examene, decât ceilalți. Adolescenții ai căror părinți s-au implicat în educația copiilor 

în primii ani de școală, au avut rezultate  mai bune la citire pentru că au fost îndrumați de mici să citească,iar 

mai târziu,, au îngroșat rândurile” cititorilor de carte. 

Deci, ca educația unui copil să aibă succes, trebuie ca și părinții să se implice,încă din primii ani de 

viață și deșcoală ai copilului.            
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Educatia in familie. Cei 7 ani de acasa.                                                                                          

Editia 2020 
 

 
Prof. Inv. Primar: Puscasu Maria 

 
 

 

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 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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”Cei șapte ani de acasă” 

 

 
 

Prof. Răceanu Danubia-Ileana,                                                                                              

Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

 

 
 

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. 

 

Trebuie să manifestăm respect sporit și atunci când comunicăm cu persoanele din jurul nostru. 

 

Cum trebuie să vorbim? 

 

MODERAT este regula care trebuie respectată în orice situație.  

 

Reguli de bază de se impun respectate atunci când vorbim ca să nu se spună despre noi că nu avem 

cei șapte ani de acasă: 
 

- Trebuie să vorbim pe un ton moderat, nici prea tare, nici prea încet. 

- Cuvintele și frazele folosite trebuiesc formulate foarte clar. 

- Când vorbim privim în ochii celui căruia ne adresăm. 

- Așteaptă-ți rândul pentru a vorbi, nu este civilizat să întrerupi o discuție. 

- Nu mestecăm gumă atunci când vorbim. 

- Nu este politicos să ținem mâinile în buzunare atunci când vorbim și nici nu este frumos să 

gesticulăm din ele. 

- Niciodată nu vorbim cu gura plină. 

- Niciodată nu luăm un aer de superioritate față de cei cu care discutăm, vorbim politicos, calm, 

civilizat, fără a adresa injurii sau jigniri. 

- Din vocabularul nostru nu trebuie să lipsească următoarele expresii: ” Vă rog / te rog!”,      ” Vă 

mulțumesc / îți mulțumesc!” 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE -                                                                                                  

PREMISĂ  A CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A COPILULUI 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar Rad Liliana Maria 

 

 

 
Moto: ”În familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce e mai valoros pe lume- omul de 

caracter” Loisel 

  

Familia reprezintă instituția fundamentală în societate. De obicei, nucleul familiei este format din 

părinți și copii. Există și situații în care acestora li se mai adaugă persoane precum bunicii sau alte rude 

apropiate, care se implică în mod direct în educarea copiilor. 

În familiile formate doar din părinți și copii, mama reprezintă persoana cu care începe educația. 

Având un rol deosebit de important mai ales în primul an de viață, mama ocupă un loc important în formarea 

deprinderilor de bază ale micuțului. Treptat, și tata va interveni în educarea copilului și va prelua din 

atribuțiile educative ale mamei în devenirea copilului.  

Prezența bunicilor în viața de familie reprezintă un aspect important în ceea ce privește educația în 

familie. Cu toate acestea, uneori pot apărea situații în care bunicii fac exces de zel, știrbind autoritatea 

părinților în fața celor mici. Și mai grave pot fi situațiile în care alți membri ai familiei, precum unchi sau 

mătuși intervin în procesul de educare a copiilor cu sfaturi sau îndrumări ce pot duce, indirect la apariția 

unor frustrări sau discuții între părinți. Toate aceste aspecte nu fac decât să încarce negativ legătura dintre 

mamă și tată, zdruncinând procesul educativ în interiorul nucleului familial.  

În acest sens, se impune existența unui echilibru între adulții care se implică în mod direct în educarea 

copilului. Acest echilibru se atinge printr-o comunicare eficientă între aceștia, precum și între ei și copil; 

prin stabilirea unor reguli și limite de comun acord între membrii familiei, precum și a unui sistem de 

evaluare prin pedepse și recompense a comportamentului copilului. 

Rolul familiei în creșterea și dezvoltarea copilului este unul foarte important, atât în ceea ce privește 

aspectele fizice, precum și cele intelectuale sau morale. Dacă din primele momente de viață punem accent 

pe creștere și dezvoltare, prin faptul că ne dorim ca din punct de vedere fizic să nu-i lipsească nimic 

bebelușului, treptat intervenim și asupra dezvoltării emoționale și intelectuale. 

Astfel, în familie, copilul își formează primele deprinderi și comportamente pe baza cărora va acționa 

în dezvoltarea sa ulterioară. Tot în familie, va fi educat în vederea interacțiunii cu cei din jur, precum și a 

dobândirii unor aspecte legate de formarea independenței de care va avea nevoie odată cu integrarea în 

grădiniță și școală.  

În acest sens, familiei, îi revine un rol deosebit de important în formarea celor ”7 ani de acasă”. Prin 

această sintagmă atât de cunoscută la nivelul societății românești se poate defini rolul deosebit pe care-l 

ocupă familia în creșterea și educarea copilului. ”cei 7 ani de acasă” înglobează toate priceperile, 

deprinderile, comportamentele pe care un copil ar trebui să le dețină la împlinirea acestei vârste fizice.  

Acest ansamblu de competențe reprezintă ”o etichetă” ușor de aplicat în urma observării unui copil. 

Din felul în care interacționează în diferite situații cotidiene, un specialist în educație, precum și un simplu 

adult poate să decidă dacă mediul familial a fost unul propice sau nu în ceea ce privește educația copilului. 

Educația primită în familie va fi completată și se va împleti cu cea pe care micuțul o va primi în 

grădiniță. Odată cu începerea grădiniței, educatoarea va fi cea care va continua să clădească și să formeze 

competențe specifice vârstei și particularităților individuale ale fiecărui copil.  

În acest sens, educația din cadrul familiei va ocupa un rol important în formarea ulterioară a copilului. 

Un preșcolar obișnuit de acasă cu existența unor reguli, cu stabilirea unor limite și chiar cu simpla respectare 

a unui minim program zilnic se va adapta mult mai ușor la activitățile pe care le implică mersul la grădiniță.  
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La polul opus se găsesc cei care acasă nu au avut parte de un asemenea tip de educație familială. În 

aceste cazuri, adaptabilitatea la programul educațional din grădiniță va presupune un proces mai greoi bazat 

pe munca și colaborarea unei noi echipe educaționale formată din părinți-cadre didactice - specialiști 

educaționale și copil. Doar funcționalitatea acestei echipe va conduce la adaptarea corectă a copilului la 

grădiniță, la determinarea acestuia de a participa cu drag și implicare la activitățile educaționale dintr-un 

cadru instituționalizat. 

În concluzie, familia este cea care ocupă un rol important în creșterea și dezvoltarea armonioasă a 

copilului. Punctul de plecare al educației viitorilor adulți reprezintă familia cu tot ceea ce implică existența 

acesteia. De la mediul familial și până la membri familiei care se implică direct în educarea copiilor, toate 

aceste aspecte își pun amprenta în mod real asupra parcursului educațional al fiecărui individ. În acest sens, 

putem afirma cu tărie că familia reprezintă un punct de plecare în ADN-ul educațional al fiecăruia dintre 

noi. 
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Familia și școala on-line 

 

 

prof. Rada Oana                                                                                                                       

Școala Gimnazială Iancu Văcărescu, Văcărești, 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 

908



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 

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.   
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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.  

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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”Implicarea familiei în procesul instructiv – educative" 
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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.  

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, 92 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. 

Obiectivul fundamental al acestor acțiuni vizează transferul de experiență, cunoașterea aprofundată a 

exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinții pentru a deveni aliații 

școlii.  

Statutul de părinte se câștigă, nu se cuvine fiecărui adult. Prin urmare exixtă diferite grade de reușită 

în dobândirea caracteristicilor unui părinte autentic. 

Contribuția părinților la efortul formativ al școlii se poate regăsi pe o scală ce pornește de la prezența 

în toate tipurile de activități. 

Părinții și dascălii au responsabilități egale în ceea ce privește dezvoltarea unei colaborări. 

Comunicarea, respectul, acceptarea diferențelor și căutarea intereselor copiilor formează bazele unei bune 

colaborări. 

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. 

Antrenarea părinților în relizarea acțiunilor educative poate să se desfășoare în mai multe direcții ׃ 

 - Părinți voluntari care să sprijine derularea eficientă a acțiunilor educative  
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- Implicarea părinților în activități demonstrative 

 - Antrenarea părinților în procesul instructiv-eucativ 

- Cutia poștală a părintelui 

 - Ședințe cu părinții 

 - Inițierea unor programe de educație pentru părinți, identificarea așteptărilor părinților față de 

grădiniță  

Pentru a găsi cele mai bune metode de educație, s-au întâlnit specialiști în domeniul și s-au stabilit 

zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere deopotrivă părinții, educatorii în vederea educării copiilor. 

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 descurajezi, 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 93 Să-l aperi de primejdii fizice și sufletești, la nevoie chiar prin sacrificarea 

propiilor interese și cu riscul propriei tale vieți. 

3. Să fi un 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 al sentimentelor altora. Să crească și să simtătot 

timpul comunicarea " mamă – copil – tată ". Să-l obișnuiești să participe la activitatea de voluntariat. 

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 jocurile lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui. 

5. Să lucrezi cu copilul tău Să-ți ajuți copilul când încercă să participe la muncă în casă ori grădiniță. 

Când copilulu este mai mare, să-l obișnuiești să participe la treburile zilnice din gospodărie și pentru 

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 experiențele 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 ale faptelor 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 suferință nici pentru familie, nici pentru alții. Răsplătește-l pentru respectarea 

regulilor stabilite. 

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 acumulate și gradului de maturitate.  

10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanțe, spectacole, serbări de 

familie, manifestări sportive) 

În vederea educării copilului, sunt necesare și importante anumite cunoștințe și calități pe care părinții 

trebuie să le dobândească, ca de exemplu׃ pricepere, simțul răspunderii, sănătate fizică și psihică. 

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 complete, 
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EDUCATIA IN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 

 

PROF. RADOS  DELIA                                                                                                 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIR NR. 7 DEVA 

 

 

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.  
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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. 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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Cei șapte ani de acasă! Importanţa relaţiei şcoală-familie-comunitate. 

 
 

Radu Alina Simona                                                                                                                             

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” 
 

 

Familia fiind instituția de bază în toate societățile, fiind celula primordială a societății, matricea pe 

care se clădește viitorul, rolul acesteia în educația copiilor este imens, iar responsabilitatea pe măsură.  

Educația de acasă are un rol fundamental în pregătirea copilului pentru viață. Nu este de ajuns să îți 

îngrijești și să-ți hrănești copilul, este imperios necesar să-i transmiți educația potrivită. El trebuie să vadă 

în tine modelul faptelor sale bune și al comportamentului său onest, atât față de el, cât și față de cei din 

jurul său. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă nu trebuie să ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte 

de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului numai până când acesta merge la 

şcoală. Școala nu reprezintă granița unde se termină responsabilitatea părinților, ci poate fi cel mult un test. 

Copilul trebuie să beneficieze “de cei 7 ani de-acasă” și după debutul lui școlar, educația celor 7 ani trebuie 

să continue tot atât timp cât copilul este mic. 

Părerea mea este că şcoala, comunitatea şi familia sunt factorii de educatie permanent pentru 

integrarea copilului în societate. 

Motivul principal pentru crearea acestui parteneriat 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. 

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. 

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). 

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. 

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. 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 

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 
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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. 

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 

formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a 

sistemului social ce include şi familiile si comunitaţile. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia.. 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-

o 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. 

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. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
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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. 

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 
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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. 
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Valorile și educația 

 

Prof. Psihopedagog Radu Elena                                                                                             

Scoala Gimnazială Specială ,,C-tin Pufan,, - Galați 

 

 

Educația, ca instituție a constituirii şi transmiterii eredităţii sociale, a culturii şi civilizaţiei, este 

chemată să perpetueze și să conserve valorile general umane, să contribuie la formarea elevului. Procesul 

educațional are ca scop stimularea, îndrumarea și formarea elevilor pentru integrarea activă a acestora în 

societate. Iar între obiectivele sale majore se numără, atât implantarea unor valori morale şi culturale, cât 

şi schimbarea de atitudini, comportamente și mentalităţi.  

Sistemul educativ trebuie, de asemenea, să implementeze strategii care să dezvolte mecanisme care 

ajută la crearea unor obiective, norme de comportament în societate și valori naţionale.   

În prezent educația este axată pe două coordonate majore: Ce valori ar trebui să fie promovate în 

rândul elevilor? și: Cum putem fi siguri ca aceste valori sunt specifice culturii noastre personale? Aceste 

probleme trebuie analizate cu mare atenție și rezolvate de cei ce se implică în actul educațional. 

Dimensiunea axiologică a educației  

Ioan N. Roşca (2002, Introducere în axiologie) afirmă: „… ivită în procesul contemporan al 

diferenţierii disciplinelor filosofice, axiologia este importantă atât teoretic, cât şi practic, aplicativ. Teoretic, 

ea serveşte nu numai la abordarea sistematică, iar nu rapsodică a problemelor de care se ocupă şi, deci, la 

aprofundarea lor, ci şi la explorarea în profunzime a altor continente filosofice cu care interacţionează, cum 

sunt antropologia, filosofia culturii, filosofia istoriei, etica ş.a. Practic, ea contribuie la împlinirea omului 

în cunoştinţă de cauză, pentru că acesta a avut mereu nevoie de repere valorice, iar într-o epocă de tranziţie 

resimte şi mai acut necesitatea lor. Or, numai o filosofie a valorii poate justifica atât caracterul general-

uman al valorii în genere, cât şi faptul că diferitele tipuri de valori sunt complementare, astfel că, fără 

cultivarea unora sau altora, omul s-ar afirma unilateral, sărăcitor şi, la urma urmei, inautentic”.  

Această remarcă reprezintă sinteza punctelor de vedere cu privire la locul şi rolul axiologiei în 

gândirea filosofică şi ştiinţifică. Din acest punct de vedere putem spune că axiologia îşi dezvoltă conexiunile 

în două direcţii complementare: o direcţie spre interiorul filosofiei, adică spre ceea ce autorul citat numeşte 

„alte continente filosofice”, între care se numără mai ales Filosofia educaţiei şi una spre exteriorul filosofiei, 

adică spre discipline ştiinţifice nefilosofice, cum sunt pedagogia, psihologia, sociologia, politologia, 

economia, istoria ş.a.  

Fiind o ştiinţă umanistă, prin „caracterul general-uman” al obiectului său, „valoarea, în genere”, 

Axiologia este prezentă mai ales la întâlnirea cu ştiinţele socio-umane, cărora le oferă criterii şi standarde 

metodologice şi în spaţiul cărora se identifică prin diferitele specii şi sisteme de valori.  

Axiologia pune la dispoziţia Filosofiei educaţiei o viziune sistematică asupra valorii educaţiei, 

explicaţia statutului educaţiei fără latura valorică imposibilă. În triada normă – valoare – acţiune, spune von 

Wright – „valorile sunt fundamentale şi primare, normele derivate şi secundare, servind la realizarea unor 

valori”, iar Rikert observă că „valoarea, în sine, transcendentă, nu coincide cu imperativul, ci numai 

raportarea ei la subiect dă imperativul, a cărui formă este norma” 

Educaţia este primul domeniu autentic de aplicare a concepţiilor axiologice, realizarea valorilor fiind 

indispensabilă transmiterii şi asumării acestora prin educaţie.  
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Astfel, putem observa că Axiologia are o arie de manifestare remarcabilă în contextul ştiinţelor socio-

umane. De altfel, ea a apărut tocmai din nevoia unor generalizări interdisciplinare, care să facă posibilă 

interpretarea unitară a unor vaste cîmpuri de investigaţie a umanului şi socialului, precum şi din nevoia de 

a da sens general-uman normativităţii istorice şi sociale. Axiologia are puterea de a orienta intervenţiile 

educative către ceea ce este esenţial pentru devenirea fiinţei umane, de a frâna tendinţele unor comunităţi 

umane sau personalităţi istorice spre neglijarea omenescului în favoarea unor criterii de performanţă 

extraumane sau chiar antiumane.                 

Rolul valorilor în educație 

Valoarea în sine este o entitate spirituală aflată la finele unui proces de generalizare şi abstractizare, 

deopotrivă istorică şi logică: istorică, în sensul generalizării şi transmiterii prin educaţie a valorilor culturii 

şi experienţei umane; logică, în sensul activităţii proprii conştiinţei înţelegătoare în procesul educaţiei. În 

cadrul demersului educaţional, conştiinţa detaşează valoarea de obiectul său, generalizează aprecierile 

valorice individuale, separă valoarea de nonvaloare şi antivaloare şi îşi constituie un univers al valorilor, 

pe baza cărora, prin efort de conceptualizare propriu ştiinţelor, construieşte apoi, categoria filosofică de 

valoare.  

Ca realităţi culturale, prezente în educaţie, valorile sunt produsul relaţiei dintre subiectul valorizator 

şi obiectul valorizat, produse spirituale ale subiectului (aprecierea valorică este a subiectului) în legătură cu 

obiectul (valoarea este o calitate a obiectului). Este important pentru educaţie să înţelegem punctul de 

vedere axiologic despre polaritatea şi ierarhia valorilor. Există două accepţii ale polarităţii. Una este cea a 

lui Tudor Vianu, care consideră că valorile sunt polare în asociere cu nonvalorile, într-o dihotomie valorică 

valori-nonvalori, în care lumea valorilor este separată de lumea nonvalorilor, iar polaritatea valorilor este 

una exterioară, prin apartenenţă, ca polaritate în raport cu ceva.  

Ioan N. Roşca vede scara aprecierii valorice într-o modalitate diferită, dihotomia valoare – nonvaloare 

semnificând diferenţa dintre produsul unei aprecieri valorice şi celelalte produse ale spiritului. În cadrul 

acestei modalităţi de interpretare, polaritatea se realizează în interiorul lumii valorilor, între valorile pozitive 

(ceea ce este de preferat) şi valorile negative (ceea ce este de respins). Autorul pune în evidenţă, pe această 

bază, diferenţa între lumea reală, nepolarizată, şi lumea valorilor, polarizată. El urmează, astfel, punctul de 

vedere al lui H. Rikert, care gândeşte noţiunea de valoare în două sensuri, unul restrâns, ca la Tudor Vianu, 

şi unul mai larg, la care Roşca aderă. Dar, mai spune Rikert, „numai valoarea în sens restrâns se opune 

valorii negative, şi o desemnăm, deci, ca valoare pozitivă, care poate deveni un imperativ”. Amândouă, 

însă, valoarea pozitivă şi valoarea negativă – aparţin sferei valorii în sensul ei larg, care nu stă în opoziţie 

cu nonvaloarea.  
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CEI 7 ANI DE – ACASA 
 

 

Prof. inv. prescolar Radu Maria 

Gradinita Nr. 53, sector 5, Bucuresti 

 

 

Cum influenteaza primii ani din viata compotramentul viitor al copilului si, nu in putine cazuri, chiar 

a viitorului adult?              

Copiii mostenesc de la parinti un bagaj genetic unic care constituie baza dezvoltarii fizice de mai 

tarziu, tot el este responsabil si de diferentele  care apar in tendinta oamenilor de a se comporta intr-un 

anumit fel, adica de tipul de temperament pe care il avem. Aceste diferente individuale includ 

caracteristici fizice,cum ar fi culorea ochilor sau a parului,dar si caracterstici emotionale si 

comportamentale.           

Temperamentul este totusi moderat de actiunea  factorilor de mediu si educatie; aceasta inseamna ca 

atitudinea si comportamentul adultilor joaca un rol semnificativ in evolutia comportamentelor copiilor.   

Cand vorbim despre cei 7 ani de acasa, ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la parinti, 

la formarea personalitatii si comportamentul  copilului  pana merge la scoala. Cand spunem ca un copil are 

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.       

Educatia, bunele maniere,regulile morale sunt cheia catre adaptarea copilului in societate.Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de 

acasa.Modelele de conduita oferite de parinti,pe care copiii le preiau prin imitatie  si invatare si climatul 

socio-afectiv in care se exercita influentele emotionale, reprezinta 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.  

Viata copilului acasa,alaturi de parintii sai,toate activitatile care se desfasoara impreuna, consolideaza 

anumite deprinderi,abilitati care contribuie la autonomia copilului, convietuirea sociala,sanatatea,igiena si 

protectia lui. In familie copilul incepe sa se cunoasca pe sine, sa se defineasca prin locul imitatiilor, 

comparatiilor si isi insuseste modele la care se poate referi  in mod constant, in devenirea  sa, ca adult.   

Dupa ce ajunge la varsta prescolaritatii, educatia  copilului se imparte intre familie si dascalii si 

pedagogii din scoala; cei din urma vor fi chemati sa slefuiasca  ceea ce a realizat familia,sa completeze  

procesul instructiv-educativ si  sa-l ajute pe copil in intelegerea si lamurirea unor probleme.  

In  gradinita de copii, formarea grupei de prescolari reprezinta actul fondatot al socializarii ulterioare 

a prescolarului. Fiecare grupa reprezinta un context social complex, iar o buna adaptare la cerintele 

gradinitei  presupune intelegerea  rolului  educatoarei, a asteptarilor din partea acesteia,  intelegerea relatiei 

cu ceilalti copii si adaptarea la o serie de reguli. Studiile de psihologie educationala arata ca indicatiile 

educatoarei si modalitatile de predare, utilizare unor strategii de modificare comportamentala adecvata, 

modeleaz tipul  si frecventa interactiunilor dintre copii. Pentru o buna educatie  a copilului este necesara 

colaborarea  permanenta a  familiei cu gradinita.  Apreciem ca buna cunoastere a ceea ce copilul este necesar 

sa primeasca si primeste corect din partea familiei, conjugata cu o munca munca metodica pe baze 

stiintifice,in gradinita, in conditiile  unei colaborari  sustinute intre familie si gradinita,reprezinta parghii de 

baza in formarea personalitatii prescolarului.  

De retinut ca faptele de azi ale copiilor reprezinta o  prefigurare clara a celor de maine;  deprinderile 

si  convingerile  formate  in aceasta perioada, constituie baza  modului de actiune in viitor;  atitudinile si 

comportamentele adultilor  cu care vin in contact, indeosebi ale  parintilor, vor fi primele modele copiate 

cu fidelitate de care copii. 
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In prezent traim intr- o perioada marcata de schimbari rapide, suntem pusi in fata provocarilor de a 

ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigura si de predictiva cum era in trecut. In aceasta situatie, 

este necesar sa acordam o mai mare atentie dezvoltarii comportamentului emotional si a celui social al 

copilului. 

Daca un copil este caracterizat printr-un caracter energic, solutia nu este sa il ,,linistim" ci sa-i oferim 

activitati stimulative de ,,epuizare sanatoasa" a surplusului de energie. Poate ar trebui sa ne intrebam in ce 

masura adultii prezenti in viata copilului ofera un model clar de autostapanire. In multe cazuri, adultul are 

obligatia de a se schimba intai pe sine pentru a oferi copilului un model adecvat. 

,,Inca de nastere fiecare etapa din viata copilului isi pune amprenta asupra dezvoltarii sale afective, 

motrice si intelectuale. Factorii tin strict de mediul familial si de felul in care cei care intra in contact cu 

copilul se raporteaza la lumea din jur". 

 

 

 

Bibliografie: 
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Buna creștere – oglinda familiei tradiționale și moderne 
 

 

profesor Mariana Radu                                                                                                             

Clubul Copiilor Gura Humorului 

 

 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. 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, 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 calități ce caracterizează, în mod tradițional, un copil „bine crescut” regăsim: 

salutul, comportamentul în public și în particular, cu prietenii, înţelegerea  normelor sociale, bunele maniere 

la masă, recunoaşterea  greşelilor, toleranța și acceptarea. 

Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări, să susţină, la rându-i, conversaţia și 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 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. 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. O bună creştere presupune folosirea eficientă a 

tacâmurilor,  respectul comesenilor şi a celui sau celei care serveşte masa. 

„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” 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, toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul unor ani de 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 ne-am străduit să le predăm 

copilului au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte 

legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal, în primul rând. 

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 

mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru. 
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Majoritatea românilor au principiile parentale care promovează tradiţia, dar asta începe să se schimbe. 

Creşte procentul familiilor moderne, care transmit copiilor valori noi, investesc în educaţia lor, ţin cont de 

părerile acestora şi le oferă acces sporit la tehnologie. Membrii familiilor moderne au, de regulă, venituri 

ridicate, îşi fac concediile în străinătate şi au inclusiv prieteni din alte culturi.  

În familiile moderne se apelează la meditaţii, pentru învăţarea de limbi străine, activităţi artistice sau 

sportive, mersul la spectacole sau călătorii în străinătate. Copiii se dezvoltă mult mai bine şi mai uşor dacă 

sunt de mici în comunităţi educative, dacă descoperă lucruri noi de la o vârstă fragedă.  

Imboldul dat copiilor de a-şi spune opiniile, de a fi creativi, curioşi, cu iniţiativă, cu gândire critică 

este esenţial. Ca nişte părinţi să fie dispuşi să cheltuie bani şi să investească în educaţia copiilor lor, trebuie 

să fie ei, la rândul lor, conştienţi de valoarea educaţiei pe care au primit-o. Părinţii educaţi vor să transmită 

mai departe propriilor copii educaţia. Părinţii inteligenţi şi culţi descoperă înclinaţiile, talentele, resursele 

de inovare şi creativitate ale copiilor şi îi îndrumă în direcţia corectă. 

Totodată, părinţii dintr-o familie modernă investesc și în propria lor educaţie, în ceea ce privește rolul 

de părinte şi preferă să poarte discuţii pe teme sensibile, cum ar fi naşterea, moartea sau separarea, cu proprii 

lor copii. Aceiaşi părinţi nu se sfiesc să apeleze la ajutorul unui psihoterapeut sau psiholog, situaţie rar 

întâlnită în cazul părinţilor ce provin din familii tradiţionale.    

În ultimii ani a crescut numărul celor care oferă programe alternative de educaţie.   În mod clar, 

oamenii care au acces la informație devin mai deschişi și mai flexibili, deşi unii ar putea să creadă că e o 

pierdere a valorilor morale şi creştine. Există un întreg discurs public în familiile tradiţionale vizavi de 

invazia unor modele occidentale care pot fi periculoase.  

Important este  faptul că familiile moderne promovează valori precum diversitate, toleranţă, egalitate, 

iar acest lucru se reflectă în mentalitatea copiilor și, astfel, începem să devenim contemporani cu alte zone 

culturale occidentale.  În concluzie, 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. 
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Rolul familiei în dezvoltarea abilităților motorii fine la copii 

 

 

prof. înv. primar Radu Mihaela Silvia 

Școala Gimnazială Nr. 49, București 
 

 

 

Din ce în ce mai mulți copii și adolescenți prezintă, în ultima perioadă, un scris de mână din ce în ce 

mai dezordonat, mai greu de înțeles.  

Scrierea este o mișcare complexă, care implică mai multe abilități, așa-numitele premise ale scrisului, 

printre care și motricitatea fină. 

Motricitatea fină reprezintă un set de mișcări precise și minuțioase care pot fi efectuate numai 

dobândind capacitatea de a controla corpul cu privire la mișcările specifice efectuate cu mâinile și degetele.  

Copilul dezvoltă abilități motorii fine din fragedă copilărie, treptat, cu mult exercițiu, răbdare, prin 

activitățile zilnice în vederea autoservirii sau a realizării unor activități uzuale. Abilitățile motorii fine, 

combinate cu coordonarea mână-ochi, le permit să copiilor să scrie într-un mod funcțional, clar și lizibil.  

Scrierea de mână este o abilitate foarte complexă care implică diferite părți ale corpului(coordonare 

motorie). Copilul trebuie să învețe mai întâi percepția propriului corp pentru a putea apoi să implementeze 

mișcările corecte pentru scris. El trebuie să fie conștient de umăr, braț, antebraț, încheietură, mână și în cele 

din urmă de degete.  

După cum am obsevat la ultimele generații de elevi, aceștia ajung la începutul școlii primare cu un 

minim al premiselor de bază pentru scris. 

Unui număr tot mai mare de copii le este greu să manipuleze obiecte și să interacționeze cu acestea 

din cauza abilităților manuale slabe, datorită utilizării excesive a instrumentelor tehnologice care slăbesc 

mușchii mâinii.  

Utilizarea din ce în ce mai precoce a instrumentelor digitale îndepărtează dexteritatea mâinilor și, în 

special, a degetelor. Din acest motiv, copiii, când trebuie să scrie, „se luptă” să țină un creion sau un pix în 

mână. 

Accesul la instrumente digitale la o vârstă fragedă  îl face pe copil să trăiască într-o dimensiune 

bidimensională, mai degrabă decât tridimensională, care este dimensiunea realității. 

Copilul învață doar făcând, atingând, manipulând și apoi trăind! 

Copiii ajung în clasa pregătitoare cu dificultăți în a face mișcări fine simple, cum ar fi ținerea unei 

foarfece și tăierea pe o linie pre-trasată, colorarea în spații și ținerea în mână a unui creion sau a unui stilou. 

Prin urmare, tot mai mulți copii, atunci când trebuie să învețe să scrie, prezintă dificultăți, care uneori 

sunt înțelese și corectate, dar foarte des, din păcate, nu sunt înțelese. 

Este foarte important ca noi, profesorii din școala primară, să inventăm exerciții atractive pentru copii 

pe parcursul clasei pregătitoare, pentru a le dezvolta sau îmbunătăți abilitățile motorii fine ale copiilor, 

pentru a permite tuturor să învețe să scrie într-un mod adecvat, simplu, fluid, clar și funcțional. Eu folosesc 

cu succes, la a doua generație deja, un caiet cu pătrățele pentru „jocuri”, în care copiii realizează pe 

pătrățelele caietului diferite desene din linii și puncte. Acest caiet le dezvoltă motricitatea fină, atenția, 

imaginația, orientarea și gândirea spațială. Prin intermediul jocului, copiii învață să deseneze după modele, 

să adauge detaliile care lipsesc dintr-un desen, să coloreze desene, să creeze imagini simetrice, să le 

compare, etc. 

Este bine să ne amintim că scrierea de mână facilitează memoria, mărește concentrarea și, prin 

urmare, învățarea și ajută la succesul școlar. Scrisul este una dintre cele mai înalte forme de educație. 

Copiii trebuie ajutați și îndrumați în aceeași măsură și de părinți să-și dezvolte abilitățile motorii fine, 

stimulând și încurajând activități  precum: 

• să folosească creioane, vopsea pentru degete, markere și creioane colorate; 

• să facă puzzle-uri; 
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• să realizeze construcții din cuburi; 

• să decupeze cu foarfeca; 

• să folosească cheile de la ușă; 

• să joace Shanghai (joc cu bețe de lemn). 

În plus, există și alte activități pe care este important să le încurajezi, în funcție de vârsta copilului, 

precum îmbrăcarea/debrăcarea, introducerea butonului în butonieră, legarea pantofilor. Acestea sunt 

practici zilnice care, pe lângă dezvoltarea abilităților motorii fine, fac copilul mai autonom. 

Trebuie să îi ajutăm pe copiii noștri să-și dezvolte motricitatea fină, care este necesară învățării 

scrisului 

Trebuie să completăm jocurile digitale, pe care ne este din ce ce mai greu să le ținem departe și cu 

jocuri manuale. Pregătirea fursecurilor cu mama și tata este, de asemenea, un exercițiu excelent de 

dezvoltare a motricității fine și a creativității. 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 
 

 

Prof. RADU NICOLETA 

Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu” Titu 

Loc. Titu, Jud. Dâmbovița 
       

           

 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. 

De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 

intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părințîi sunt cei care asigura hrană și celelalte elemente necesare 

copiilor, ceea ce ii 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. 

Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai 

împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, 

capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. 

Indiferent de mediul economic, etnic 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. Şcoala trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri, să poată lua 

împreună decizii cu privire la educaţia 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 învăţământ este 

cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 

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. 

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 semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 

puternică şi de neînlocuit. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 

cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 

încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 

Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 

că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii niciun exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-

l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 

responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 

unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

acestuia.  

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 
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sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg 

uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi 

şcolarul nostru. 

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. 

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). 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 şcoală-familie este determinantă 

în educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea 

şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

Informarea si 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. 

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.          

Prima parte a copilăriei este una de adaptare la tot ceea ce îi oferă viaţa, însă „la vârsta de 6 ani se 

produce o cotitură în viaţa copilului”. O schimbare majoră este resimţită şi de către părinţi, aceştia fiind 

nevoiţi să facă faţă tuturor noutăţilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le adopte în supravegherea şi 

îndrumarea unui şcolar. Copilul încearcă să se integreze în noul colectiv şi să asculte cerinţele învăţătorului 

şi să le rezolve cât mai bine.  

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 

de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte și de cealaltă şi rezultatul din care 

beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 

pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 

trăieşte. 

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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Importanta educatiei în familie, 

 

Prof. inv. presc. Radu Ramona Geanina 

G. P. P. ,,Bobocei din Micro III’’, Buzau 

 

 

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. Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți singurii în situația asta. Rețineți 

doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați 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 process care nu se încheie niciodată, 

dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere ca 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 celui mic. 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. 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.  
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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.  

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.  

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 
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Cei șapte ani de acasă! 

 

Profesor Înv. Preșcolar, Răducan Venuța Grațiela 

 

 

,,Eu sunt copilul. Tu ții în mânile 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 îndrepta spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

(Din Childs Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Educația în familie este formată dintr-un ansamblu de acțiuni sistematice, orientate spre formarea și 

dezvoltarea calităților intelectuale, morale și fizice ale copilului, acțiuni care încep să fie realizate chiar 

înainte de conceperea lui. Pentru fiecare copil, familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, 

dezvoltarea și afirmarea lui, aigurând condiții de securitate și protecție, atât fizică, cât și pshică. Cei ,, șapte 

ani de acasă ”, cât și lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 

Dreptul de a fi diferit sau dreptul la diversitate este un drept fundamental al copilului. În activitățile 

desfășurate de învățare, între copii există diferențe semnificative de ritm, volum, profunzime și stil. 

Egalitatea șanselor în ceea ce privește educația trebuie să se instituie prin recunoașterea și respectarea 

diferențelor de capacitate înnăscută și dobândită. 

Copiii de mici pornesc într-o nouă aventură, intră de fapt în lumea cea mare. Acum lucrurile vor fi 

diferite. Este o aventură în care poate apărea diferite sentimente, iar pentru a-și croi drum au nevoie de 

multă încredere, dragoste, toleranță și înțelegere. Fiecare generație este caracterizată de un set de valori 

care o diferențiază de cele anterioare sau viitoare. Am observat că fiecare își aduce bagajul de valori și 

mentalitate proprie, din care următoarele generații selectează doar ce este de interes pentru ele și apoi 

dezvoltă altele noi.  

Părinții trebuie să se adapteze vremurilor moderne, cu tot ce vin ele în întâmpinarea celor mici. Din 

păcate, realitatea în ziua de azi a familiilor este foarte diferită de cea a generațiilor anterioare. Un părinte 

este foarte ocupat cu problemele profesionale și cele gospodărești și, de aceea, își petrece destul de puțin 

timp cu copilul său. Dar, puținul timp pe care-l are la dispoziție, trebuie prețuit și utilizat astfel încât să 

constituie un beneficiu, pentru copil dar și pentru părinte. Am întâlnit părinți armonioși dezvoltați și cu o 

stimă de sine ridicată care puteau face față mai ușor momentelor dificile ce au apărut în creșterea și educarea 

copilului. Părinții sunt primele și cele mai importante modele pentru copiii lor, de la părinți ar trebui să 

învețe ce este onestitatea, punctualitatea, modestia, disciplina, bunul-simț, toleranța, colegialitatea, 

perseverența. 

La vârsta preșcolară un factor important este grădinița care desfășoară un amplu proces intructiv-

educativ aplicând metode și procedee științifice. Pentru reușita actului educațional munca depusă cu dăruire 

de cadrele didactice din grădiniță trebuie continuată, susținută și întărită de familie. Este important  ca 

părinții să cunoască activitățile desfășurate în grădiniță, pentru a putea adapta activitățile de acasă astfel 

încât, să se asigure că există coerență și unitate între demersul educativ al grădiniței și cel al familiei. 

Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în 
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beneficiul copiilor. Împreună, părinții, copiii și cadrele didactice pot face din grădiniță  un loc plăcut pentru 

toți cei implicați în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect și flexibilitate. 

Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări și cereri ale familiei care 

exprimă dorința de a deține în continuare controlul situației, fiind ocrotitori, grijuli, uneori marcându-se 

prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la condițiile materiale, la 

modul în care personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția 

celor absolut pozitive, devin pentru unii părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de 

întrebare referitoare la influențele din grădiniță. Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de 

sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe care 

le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: financiare, 

practic-aplicative, organizaționale sau logistice. 

În acest scop în grădinițe se desfășoară un parteneriat cu părinţii intitulat ,,Împreună pentru copiii 

noștri ”  unde familia şi grădiniţa colaborează foarte strâns pentru a asigura prin eforturi comune o educaţie 

de bună calitate. Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 

susținută a familiei, iar programul educativ este cunoscut și înțeles de către părinți și realizat printr-o 

colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară. Grădinița are nevoie să încurajeze și să 

promoveze implicarea părinților ca parteneri. 
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IMPLICARE PĂRINȚILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 

 

Prof. Înv. Preșc.: Răducu Alina 

G. P. N. Căpățânești, jud. Buzău 

 

 
 

Copilăria… Vârsta poveştilor, a jocurilor, a explorării, vârsta la care totul pare posibil şi toate emoţiile 

sunt trăite la intensitate maximă;  e vârsta la care informaţiile primite sunt cel mai uşor de asimilat, iar 

copilul poate fi comparat cu o foaie imaculată pe care adulţii au posibilitatea de a scrie orice poveste, oricât 

de simplă sau complexă, pozitivă sau negativă, colorată sau ştearsă, veselă sau tristă. Iar pentru ca această 

poveste să fie una de succes, e nevoie de stimulare continuă şi de calitate încă de la naştere. 

Numeroase studii au arătat că perioada cuprinsă între 0 şi 8 ani este cea mai importantă în dezvoltarea 

creierului unui copil. În acest interval de timp, stimulii primiţi îşi pun amprenta definitivă asupra organizării 

şi funcţionării creierului pe tot parcursul vieţii.  La vârsta de 3 ani, copiii au deja o personalitate proprie, 

bine conturată; până la 5 ani, 50 % din capacitatea de învăţare a copilului e deja formată prin reţelele 

neuronale create, capacitate care atinge forma finală până la vârsta de 8 ani. 

La naştere, fiecare copil are miliarde de neuroni care, sub acţiunea diverşilor stimuli : lumină, sunet, 

gust, miros, atingere, încep să formeze între ei reţele complexe care transmit o multitudine de informaţii. 

Cu cât sunt mai mulţi şi mai diverşi stimulii, cu atât legăturile interneuronale sunt mai multe şi mai 

puternice. Conexiunile care sunt făcute în mod frecvent devin permanente, iar cele care sunt neglijate în 

lipsa unei stimulări adecvate, dispar. 

Faptul că întregul creier se maturizează în timpul vieţii, şi nu în pântecele mamei, arată cât de 

importantă e stimularea creierului de la cele mai fragede vârste. De aceea, experienţele pe care le trăieşte 

un copil în prima etapă a vieţii sunt esenţiale în formarea sa ca persoană. Copiii cărora nu li se vorbeşte 

constant şi afectuos, nu sunt stimulaţi prin joacă şi nu li se dă posibilitatea de a explora lumea care îi 

înconjoară, ar putea să nu dezvolte toate legăturile neuronale în mod eficient şi complet. 

Provenienţa dintr-o familie “bună”,  de intelectuali, sau cu stare materială bună, nu e suficientă pentru 

a asigura un IQ ridicat copilului, deoarece s-a demonstrat prin studii aprofundate că moştenirea genetică 

determină nivelul de inteligenţă al copilului într-o proporţie variabilă, între 30-60%, pe când restul de 40-

70% depinde incontestabil de interacţiunea cu mediul înconjurător, de experienţele prin care trece copilul, 

de gradul în care creierul este stimulat şi pus la muncă.  Tot studiile recente demonstrează că IQ-ul poate 

varia cu până la 25% în funcţie de calitatea şi cantitatea simulilor la care creierul a fost expus în primii 7-8 

ani din viaţă. 

Afecţiunea părinţilor, implicarea lor în educaţia copilului e esenţială pentru buna formare a 

personalităţii acestuia pe plan emoţional, social şi cognitiv. În ajutorul lor, vine tot mai mult oferta variată 

şi bogat calitativă de cursuri pentru preşcolari, care permit părinţilor să îşi lase copiii în seama unui personal 

calificat, unde copilul său va primi instruire de calitate,  ce pregăteşte terenul pentru primii ani de şcoală. 

Educaţia timpurie e uneori privită de părinţi, în mod complet eronat, drept o risipă de timp şi bani, 

pentru că , spun ei, “copiii sunt prea mici să înţeleagă astfel de lucruri complexe” şi “la grădiniţă fac 

destule”. E adevărat că grădiniţele îşi au rostul lor, dar programele de educaţie timpurie suplimentare 

deschid copilului orizontul către perspective mai largi. Grădiniţa predă noţiuni elementare, de bază; 

programele suplimentare vin să întărească aceste noţiuni, să le completeze şi totodată să înveţe copilul 

lucruri noi, mai complexe, într-o manieră adaptată vârstei copilului şi diferită de educaţia tradiţională. Cu 

cât copilul e introdus în universul educaţiei mai devreme, cu atât e mai probabil că va aprecia studiul, va 

termina o treaptă superioară de învăţământ, sporindu-şi astfel şansele de a obţine o slujbă bine plătită ce îi 

poate asigura un nivel ridicat de trai. 

Mai mult, investiţia în educaţia timpurie a copilului e una din cele mai înţelepte investiţii pe care un 

părinte poate să o facă, deoarece statisticile globale arată fără drept de apel că societăţile care investesc în 
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copii şi familii în anii de început au populaţii mai culte, mai inteligente, cu nivel de trai mai ridicat, rate 

mici ale criminalităţii, violenţei în familie, sarcinilor la adolescente şi  număr relativ redus al persoanelor 

asistate social. Tot în rândul acestor popoare, starea sănătăţii e în general bună, incidenţa unor afecţiuni, 

altfel răspândite, ca obezitatea, probleme cardiace, probleme mentale, e scăzută. 

Când ne referim la ceva important, fără de care o anumită acţiune nu ar putea funcţiona, spunem că 

este “creierul” acelei acţiuni. De aici putem lesne observa cât de important este creierul uman, el pune în 

mişcare şi întreţine întreaga activitate a unei persoane. Şi aşa cum corpul are nevoie de hrană de calitate 

pentru a creşte şi a se dezvolta armonios, tot aşa şi creierul are nevoie de hrană de calitate pentru a funcţiona 

la capacitate maximă. Această hrană o reprezintă educaţia şi experienţele timpurii, care ajută la formarea 

structurii creierului, modelând modul în care copilul învaţă, gândeşte şi se comportă pe parcursul întregii 

vieţi. E alegerea noastră, dragi părinţi, ce fel de hrană acordăm creierului fiinţelor noastre cele mai de preţ 

– copiii. 

 

Webografie:  

 

info-kids.ro 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE                                                                                  

ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARULUI ȘI A ȘCOLII 

 

Profesor în învățământul primar RĂDULESCU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA 

 
 

   Motto:  

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost niciodată  atât  de  mare  ca  azi” 

– Boutin  şi  During,  1994. 

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. 

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. 

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; 

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. 

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. 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, asu-

pra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și  susține  în  sarcinile  lor  educative  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

Studiu de specialitate 

 

 
 

Educatoare RADULICEA NICOLETA 

Gradinita Nr. 1 Urdari 
 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 
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Despre disciplinarea pozitivă a copiilor și educație parentală 

 

Prof. Răduță Georgeta                                                                                                               

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomița 

 

 

Disciplinarea copilului cuprinde o serie de măsuri folosite de adulți pentru a contura comportamentul 

unui copil. Aceste măsuri implică o interacțiune nondirectivă, o preocupare atât pentru cunoștințe cât și 

pentru starea de bine a copilului, o consolidare a relației sociale și emoționale, implică oferirea de feedback 

în urma comportamentelor întreprinse și adresarea de intrebări sau sugestii care facilitează învățarea 

socială. 

Disciplinarea poate fi privită în două sensuri: în sens pozitiv cu generarea de comportamente pozitive, 

adaptative, benefică copilului și în sens negativ, în conturarea unor comportamente dezadaptative, 

neadecvate la copil, de exemplu minciuna, furtul, omisiunea intenționată, stres etc. 

Consecințele pozitive ale disciplinării, urmăresc dezvoltarea copilului într-un mod cât mai echilibrat 

și sănătos, îl ajută să devină responsabil pentru faptele sale, să își asume accolo unde greșește, să îl 

determine să repare greșeala, să își ceară scuze sau iertare, să aibă încredere în el și în tot ceea ce face, 

inclusiv să fie mulțumit de el. 

Disciplinarea pozitivă se face de către părinți prin folosirea unui ton ferm în solicitările făcute 

coplilului, prin apropiere fizică și ghidarea verbală/fizică în realizarea unor activități cu copilul, fără a 

exagera sau a folosi în mod exagerat pedeapsa/sancțiunea. Nu este recomandată pedeapsa corporală ci doar 

sancțiunile verbale, deprivarea de anumite plăceri ale copilului. Adultul, defapt, trebuie să certe 

comportamentul greșit al copilului și nu copilul. Nu trebuie să cadă nici în extreme. Într-un fel, să fie dur, 

autoritar cu copilul sau în alt mod, opusul, permisiv, relaxat, fără a lua măsuri când copilul greșește într-un 

mod repetat. 

De multe ori, părintele se află în dilemă, ce metodă de disciplinare să abordeze. Nu știe ce să facă, 

dacă se află la prima experiență de învățare a disciplinării, cu copilul. Are modelul parental tradițional din 

propria familie, de altfel o metodă de educație veche și se gândește și la vremurile pe care le traversăm, 

încercând să se ancoreze mai ales la perioada actuală. 

Disciplina nu este echivalentă cu pedeapsa, iar scopul ei pe termen lung este acela de „a învăţa” 

copilul ce este controlul de sine şi deprinderea limitelor, de a-l învăţa pe ce cale să meargă, urmându-ne 

asemenea unui discipol, din iubire şi convingere, nu din teamă şi din durere. Disciplina nu este o metodă 

de „supunere” a copilului la regulile impuse de adult; poate include însă, impunerea unor sancțiuni non-

violente. Trebuie să avem mare grijă deoarece, dacă pedepsim copilul permanent prin disciplinare negativă, 

pentru orice mică greşeală, sau chiar pe nedrept, nu numai că nu-i vom îndrepta comportamentul, ci îl vom 

porni împotriva noastră. 

Etapele disciplinării pozitive care pot fi folosite cu success de către părinți și de alți adulți (profesori) 

sunt următoarele: 

1. observarea comportamentului copilului ( pe o perioadă de timp scurt); 

2. evaluarea în raport cu vârsta, caracterisicile individuale, de mediu şi standardele familiei (se 

stabileşte o ierarhie a comportamentelor problematice de la cel mai important până la cel mai puţin 

important; se aleg cel mult două comportamente neadecvate): 

3. analiza motivelor şi a consecinţelor comportamentale (discuția cu copilul); 

4. alegerea metodei de disciplinare; 
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5. verbalizarea regulilor pe un ton ferm dar în același timp calm și blând; 

6. aplicarea metodei de disciplinare (de preferat prin acordare de atenție pozitivă individualizată, prin 

abordare pozitivă); 

7. oferirea unui model (adultul însuşi); 

8. evaluarea metodei de disciplinare, dacă a dat rezultate; 

9. încurajarea copilului în condiţiile comportării adecvate; 

10. oferirea de iubire, afecțiune, emoții pozitive pe tot parcursul aplicării metodelor de disciplinare 

și nu numai. 

   Abordarea pozitivă de care aminteam mai sus, înseamnă: afirmaţii, reguli şi îndemnuri pozitive, în 

favoarea celor negative, folosirea constantă a laudelor şi a recompenselor și redirecţionarea copiilor spre 

succes, decât sublinierea greşelilor, aducerea lor aminte în mod frecvent. 

   Ca orice altă relaţie, iubirea pe care le-o arătăm copiilor/elevilor nu depinde de faptele lor. Atunci 

când cultivăm iubirea ca un mod de viaţă, încercăm să facem întotdeauna ceea ce este mai bine pentru elevii 

noştri, bucurându-ne, totodată, că iubirea pe care le-o insuflăm dă roade în sufletele lor, mai devreme sau 

mai târziu. 
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IMPORTANȚA  EDUCAȚIEI  ÎN FAMILIE 

 

PROFESOR RAESCU MARIA                                                                                      

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 

 

 

Familia este unul din cele mai importante elemente  care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la 

starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de mare asupra copiilor. O mare parte dintre 

cunoştinţele despre natură, societate, obiceiurile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, 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-estetic. Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea 

intelectuală a copiilor. La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, să îi 

îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, 

să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

Copilăria reprezintă cea mai fericită etapă din viața unui om! Este momentul jocului și al 

descoperirilor, perioada propice educării, formării și instruirii caracterului psiho-social. 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 

îndoieli.  

Familia este cea care trebuie să încurajeze trăirile copilului, curiozitatea sa, 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 Pentru dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima lui şcoală.  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.  

Familia este primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai 

importante deprinderi de comportamant: politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, 

ordinea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte 

important pentru copil. Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om 

Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, 

toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i 

respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi 

frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. În 

cazul în care familia nu se preocupă suficient de educaţia copilului în primii ani de viaţă (cei şapte ani de 

acasă), copilul nu se poate adapta corect la diversele situaţii de viaţă, îşi formează deprinderi greşite şi este 

afectat pe plan emoţional pe termen lung și nu va fi fericit. 

În 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.Rolul părinţilor este 

centrat asupra dezvoltării personalităţii.  

Copiii au nevoie de un mediu ordonat, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, 

protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi 
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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 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.  
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Rolul familiei în formarea personalităţii copilului 

 

Prof. Raicu Carmen                                                                                                                    

Liceul Tehnologic Bȃlteni, Bȃlteni, Jud. Gorj 

 

 

Educaţia ocupă un loc central astăzi în toate societăţile din lume. Oamenii sunt mereu întrun ritm 

alert, accelerat, încercând să-şi astâmpere setea de cunoaştere. Din ce în ce mai mulţi oameni optează pentru 

realizarea unor studii superioare, pentru întemeierea unei familii şi cu siguranţă vor ca ceea ce fac să fie de 

calitate, astfel încât încearcă să obţină rezultate optime atât pe plan profesional, cât şi în cadrul familial.  

Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în rеuşita şi obţinеrеa dе 

реrformanţе şсolarе alе сoрilului atunсi сând рărinţii ѕе imрliсă în еduсaţia сoрiilor lor, aсеştia obţin 

rеzultatе bunе, tratеază рroсеѕul еduсaţional şсolar сu mai multă ѕеriozitatе, îşi faс tеmеlе сu rеgularitatе, 

dеmonѕtrеază atitudini şi сomрortamеntе рozitivе şi au şanѕе mai mari dе rеuşită în сеlеlaltе еtaре alе 

еduсaţiеi, dесât сoрiii alе сăror familii dovеdеѕс o imрliсarе mai rеduѕă în еduсaţia lor.  

Aşadar, imрliсarеa рărinţilor еѕtе imрortantă atât реntru сoрii сât şi реntru şсoală, motiv реntru сarе 

aсеѕtеa, îmрrеună, trеbuiе ѕă formеzе un рartеnеriat сarе ѕă rеduсă riѕсul реntru еşесul şсolar. În сееa се 

рrivеştе aсţiunеa еduсativă a familiеi, еa еѕtе еfiсiеntă numai atunсi сând ѕсoрul ѕău dеvinе unul сu сеl al 

şсolii, atunсi сînd întrе aсеşti doi faсtori ехiѕtă o сonсordanţă, сînd obiесtivеlе urmăritе dе aсеѕtеa ѕе 

ѕubordonеază idеalului ѕoсial şi еduсaţional.   Studiul rolului familiei în reușita școlară a elevilor din ciclul 

primar, are o mare importanță pentru întelegerea particularităților educației care se face la această vârstă, a 

complexității și diversității problematicii cu care se confruntă familia, școala și nu în ultimul rând, școlarul.      

Familia a fost constituită încă din cele mai vechi timpuri, urmărind asigurarea continuităţii şi afirmării 

depline a fiinţei umane.  

Pe parcurs, însă contextul familial cu tot ceea ce implică el, şi anume, membrii acesteia, rolul lor 

familial, relaţia dintre ei, atitudinea şi interesul manifestat pentru o atmosferă cât mai confortabilă, s-a 

schimbat, adaptându-se la societatea din care aparţine. Deşi aparent independentă, organizarea şi evoluţia 

sa sunt determinate de organizarea şi evoluţia societăţii. Transformările ce se produc în viaţa socială 

determină modificări structurale şi funcţionaleîn viaţa de familie. Familia se subordonează intereselor 

individuale şi scopurilor sociale, dar cu toate acestea rămâne o entitate de-sine-stătătoare. Ea este 

universală, şi există, permiţând omului să îşi contureze şi să îşi dezvolte propria sa natură, astfel încât 

umanitatea să tindă către perfecţiune, către ideal.  

Familia a fost, este şi va continua să fie prima colectivitate umană caracteristică omului şi absolut 

necesară naturii umane, căci în cadrul familiei individul are parte de o atmosferă de intimitate, în care 

copleşit de variate solicitări existenţiale se poate, în sfârşit, destinde. Până în prezent s-au conturat multiple 

definiţii, încercând să evidenţieze o serie de aspecte atât de ordin structural, cât şi de ordin funcţional.  

Funcţia culturală stă la baza educaţiei, dar ea nu trebuie confundată cu funcţia educativă. Diferenţa 

dintre cele două constă în faptul că, funcţia culturală nu apelează la tehnici specifice, iar ca finalitate nu are 

una universal validă, ci mai degrabă obiective care variază în funcţie de societatea corespunzătoare. În 

acelaşi timp, nici nu tinde să formeze sau să perfecţioneze personalitatea, ci se limitează doar să determine 

însuşirea unor modele. Adaptarea la o anumită situaţie este uşurată, datorită acestei funcţii, fiindu-i 

stimulată capacitatea de imitare, prin modele obiective, în cea mai mare parte. Individul vrea să se adapteze 

cât mai bine în societate, creându-şi astfel condiţii de viaţă cât mai avantajoase, iar acest lucru este 

determinat de calitatea şi eficacitatea însuşirii modelelor culturale, transmiţându-se fiecărei generaţii.  

Funcţia educativă are un caracter intenţional şi asemeni funcţiei culturale, finalitatea sa constă în 

integrarea eficientă a individului în societate. Referindu-ne la realizarea acestei finalităţi, nu se recurge la 

însuşirea aproape mecanică a unor modele, ci la formarea după un anumit ideal de personalitate. Familia 

este prima care influenţează dezvoltarea omului, modelând, în mare parte, întreaga sa personalitate. În 
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cadrul familial, individul învaţă primele lucruri elementare, necesare existenţei sale, precum vorbirea, 

mersul, hrănirea, exprimarea sentimentelor, abilitatea de socializare, şi nu numai. Familia construieşte 

temelia pentru edificiul personalităţii şi cât de trainic va fi acest edificiu depinde numai şi numai de calitatea 

acestei temelii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Înv. Ralea Daniela Mirela 

Școala Gimnazială Puiești 

 

 
 

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 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, 
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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 ȘCOLII ȘI AL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 

Prof. înv. primar Ralea Mihaela 

Școala Gimnazială ,,N. I. Jilinschi” Vernești 

 

 
 

Perioada prin care trecem acum cu toții ne forțează să căutăm cele mai bune soluții, astfel încât să 

minimizăm pierderile pe care le- au suferit copiii și școala. Pentru a  putea ajuta copilul să reuşească, trebuie 

să ştim şi să înţelegem ce învaţă copilul, cum învaţă şi cum putem  să îl sprijinim în vederea realizării 

progresului. 

Învăţarea împreună în familie este distractivă, încurajând şi dezvoltând abilităţi pe care copilul le va 

folosi mai târziu în viaţă. Împreună, trebuie să  oferim mai multe oportunităţi de a a lua parte la învăţare 

printr-o serie largă de activităţi – vrem să sprijinim părinţii şi copiii să înveţe împreună atât acasă, cât şi la 

şcoală. 

Rolul familiei este fundamentalt 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/elevii şi comunităţile se influentează puternic unii pe 

alţii.  Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau dimpotriva devia vieţile lor, poate forma multe dintre 

valorile lor.  

Activitatea educativă care se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 

educative ce se exercită asupra copilului. 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.  Ştim că fiecare 

comunitate este unică – fiecare are la dispoziţie un arsenal de resurse care pot oferi sprijin şi oportunităţi 

pentru copii şi pentru familiile lor. Prin utilizarea resurselor comunităţii,familiile şi şcolile pot crea şi 

împărtăşi experienţe benefice copiilor şi familiilor. 

Un parteneriat familie – şcoală va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 

şi şcolarul.   

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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie 

cunoscuţi factorii care favorizeaza, dar mai ales, blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare 

din partea uneia dintre părți afectează evoluţia elevului, rezultatele lui şcolare şi natura comportamentului.  

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate  ajuta  prin  

atitudinea  nepărtinitoare  afișată.  Asadar, este o sarcină  esențială a  şcolii  să  identifice  situaţiile-problemă 

din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoare elevului  şi  să  

conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. Pentru 

elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să 

creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala 

viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Orice demers și cale am alege, este important să împuternicească fiecare persoană, să sprijine 

autonomia, creativitatea, conștientizarea, starea de bine, solidaritatea și aprecierea față de toate formele de 

viață. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI DIN CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Pană Raluca-Tatiana                                                                                                                     

Şcoala Gimnazizlă Comuna Pănătău                                                                                                

şi Şcoala Gimnazială Comuna Căneşti                                                                                   

Comuna Pănătău şi Comuna Căneşti, judeţul Buzău 

 

 

Cei şapte ani de acasă sau ,,şcoala de pe genunchii mamei” este denumirea cea mai potrivită pentru 

educaţia primită de copii deoarece acum se formează deprinderile comportamentale care îi vor însoţi pe 

întreg parcursul vieţii şi deoarece părinţilor le revine sarcina educării copiilor, aceştia constituind ,,oglinda” 

famillilor din care provin. 

 

Pe lângă educaţia în sine copiii îşi formează şi îşi descoperă talentele, aptitudinile, înclinaţiile 

profesionale, preferinţele de orice natură. Având în vedere multitudinea aspectelor care compun 

personalitatea copilului şi a viitorului adult, particularităţe fiecărui copil de a deprinde, misiunea părinţilor 

devine foarte dificilă, începând de la deprinderile de mers şi vorbit şi până la deprinderile comportamentale, 

de petrecere a timpului liber şi învăţare eficientă. 

 

Este importantă cultivarea talentelor încă de la o vârstă mică deoarece acestea cultivă totodată şi 

binele şi frumosul. Este vorba despre talentele de bază, cum ar fi desenatul, cântatul, urmând ca acestea să 

fie dezvoltate, urmând să li se adauge altele în perioada adolescenţei şi a maturităţii.  

 

Obiceiurile, cutumele, mentalităţile se formează tot acum. Acestea se caracterizează prin faptul că 

sunt imediate şi au efecte de durată. Ele se transmit cel mai adesea prin imitaţie. Mai târziu, şcoala are într-

o măsură mai mică rolul transmiterii obiceiurilor în cadrul serbărilor şcolare. 

 

Trebuie să existe o colaborare strânsă între şcoală şi familie în privinţa unor aspecte ale educaţiei, 

cum ar fi petrecerea timpului liber, deprinderi de învăţare, împărţirea sarcinilor între gospodărie şi şcoală. 

Profesorul ar trebui să cunoască aceste aspecte pentru a-şi adapta stilul de predare; elevul trebuie să 

dobândească deprinderile menţionate în vederea eficientizării învăţării. 

 

În privinţa educaţiei de bază, copilul învaţă în primii ani componentele comportamentului care îl va 

însoţi pe tot parcursul vieţii: salutul, comportamentul faţă de colegi, profesori, prieteni, familie, manierele 

în diverse situaţii, folosirea formulelor de politeţe. 

 

Toate acestea îl vor ajuta pe viitorul adult în alegerea meseriei, la locul de muncă, în familie, în 

educarea propriilor copii.  

 

 Bibliografie:  

1. Cucoş, Constantin, Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire, editura Polirom, Iaşi, 2008. 
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Familia, prima verigă în educația morală a copiilor 

 

 

 

P. Î. P. Ranta Florina Ioana 

Școala Gimnazială ,,Ștefan Micle” 

Localitatea: Feleacu, Județul: Cluj 
 

 

 

Procesul formării conştiinţei şi conduitei morale este unul complex şi de durată, implicând multiple 

restructurări ale componentelor personalităţii umane în general şi a caracterului ca latură relaţional – 

valorică, a acesteia, în special. 

La formarea conştiinţei şi conduitei morale contribuie, în mod diferit şi în grade diferite, acţiunea 

conjugată, sistematică sau sporadică, concomitentă sau secvenţială, a mai multor categorii de factori: 

familia, grupul de prieteni, grădiniţa, biserica. 

Familia reprezintă elementul constitutiv primar al societăţii, îndeplinind în acest context funcţii 

multiple: biologice, sociale, culturale, educative etc. Din punct de vedere al dezvoltării psihomorale a fiinţei 

umane, ne interesează în mod deosebit funcţia educativă a familiei. 

Educaţia începe în cercul familiei. Părinţii au un rol deosebit în cultivarea însuşirilor morale ale 

copiilor, ei sunt primii lor educatori care prin poveţe şi pilda lor, prin exemplul personal îi îndrumă direct 

sau indirect, fie spre înalte idealuri umane, fie spre abisul viciilor, aşa cum însuşi profetul Ezechil spune 

foarte frumos: “ Părinţii au mâncat aguridă şi au strepezit dinţii copiilor” 

 (Ezechil, XVIII – 2). 

Grija părinţilor trebuie îndreptată spre cultivarea unei stări sănătoase a conştiinţei morale a copiilor, 

pentru a-i deprinde să mărturisească prompt şi neşovăielnic adevărul, le vor infiltra în suflet oroare faţă de 

minciună, prin prezentarea acesteia ca o deprindere păcătoasă ce descalifică pe om şi-i răpeşte demnitatea. 

Aşadar, familia exercită atât o acţiune educativă explicită, prin informaţiile şi regulile de conduită 

transmise copiilor, prin diversele forme ale aprobării şi dezaprobării morale, cât şi influenţe educative 

implicite caracterizate în modelul oferit de părinţi, prin comportamentul lor unul faţă de altul, faţă de copil 

sau faţă de societate, în general.  

Influenţele educative reprezintă, deci, o expresie directă a relaţiilor ce se stabilesc în interiorul 

familiei şi a modelelor culturale pe care acestea le oferă. 

Mediul familial imprimă acţiunii educaţionale anumite particularităţi. Aceste particularităţi poartă 

amprenta personalităţii subiectului educaţiei, subiect care poate fi reprezentat de către toţi membrii familiei 

sau de o anumită parte a acesteia, fiecare exercitându-şi atribuţiile sale, de concepţia despre educaţie sau de 

autenticitatea de care dispune.  

Autoritatea poate să se manifeste în mod diferit, oscilând între despotismul şi autoritarismul extrem 

şi indulgenţa excesivă, uneori întâlnindu-se şi o atitudine de indiferenţă faţă de educaţia copilului. Cert este 

că aceste relaţii educative trebuie să se stabilească în funcţie de particularităţile individuale ale fiecărui 

copil şi să fie caracterizate de o exigenţă moderată, fluctuantă în funcţie de acţiunile copilului. 

Contribuţia pe care familia şi-o aduce la formarea conştiinţei şi conduitei morale a copilului se 

obiectivează cu precădere în două planuri distincte: 

 

-  planul transformării progresive a egocentrismului infantil în responsabilitatea faţă de sine şi faţă de 

alţii; 

- planul  informării şi educării copilului în ceea ce priveşte evaluarea corectă a consecinţelor acţiunilor 

proprii sau ale altora în termeni de bine şi rău. 

 

În timp, interiorizarea interdicţiilor şi reglementărilor de conduită impuse de părinţi vor constitui 

embrionul viitoarei conştiinţe morale, înţeleasă nu ca o simplă autoritatea restrictivă, ci ca ideal demn de 
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urmat, a cărui atingere condiţionează în mod semnificativ obţinerea statutului de persoană adultă 

responsabilă. 

 

 

Bibliografie: 

 

Răducu, Ani, Bădescu Valentin, “Elemente de educaţie religioasă pentru învățământul preşcolar”, 

vol.I – II, Editura Grafika Print, Bucureşti,1999 

Emilia Ioan, ,,Cei șapte ani de-acasă”, Editura Didactică și Pedagogică, București,2007 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. RĂSVAN STELUȚA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA 

 

 
 

Pentru educaţia morală şi formarea caracterului, familia este  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. 

Familia este unul din cele mai importante elemente 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.  

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". 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. 

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, familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 

observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care 

părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i acestuia cele necesare studiului. 

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 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 pentru bunăstarea organismului. 

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 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 incorecte 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 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, uneori în întregime, această responsabilitate 

sistemului educativ. 

,,Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii si 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 primordiala și se menține pe toata durata vieții (cu intensități diferite), dar si 

prin faptul ca familia mediază si condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente 

sociale, în special cu școala. 

Modelele de conduita oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, precum si 

climatul socioafectiv în care se exercită influentele educaționale (“cei șapte ani de acasă”) 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 si valori sociale. Este unanim recunoscut 

faptul ca strategiile educative la care se face apel în familie, determină în mare măsură dezvoltarea 

personalității, precum si rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor social și moral. 

In condițiile social-economice actuale, se manifesta doua 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 ignorata sau evitată, acțiunile educative ale celor două instituții 

exercitându-se oarecum paralel. 

Este o sarcina 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 școala-familie este determinanta în obținerea performanțelor 

școlare. 

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 psihologici și pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite 

de părinţi - pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare - precum şi climatul socioafectiv în care se 

exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor 

privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme 

şi valori sociale.  

Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 

în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor. Familia este partenerul 

tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se 

poate realiza fără participarea activă a părinţilor.  
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SA CONSTRUIM IMPREUNA CEI 7 ANI….DE-ACASA 

 

 

Prof. înv. preşc. Raț Ana Daniela 

Grădinița Mircea Sântimbreanu Brad 
 

 

 

Ca educatori, este important să-i susţinem pe părinţi în demersurile lor educative, să ştim să-i orientăm 

în eforturile lor de a avea un copil fericit. 

Ca părinţi, este important să ştim ce hotărâri luăm pentru copilul nostru, cum şi cu ce ocupăm timpul 

copilului, când să-l ajutăm şi când să-l lăsăm să se descurce singur.          

Ȋn primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului îi revine familiei iar pentru copil, 

familia reprezintă 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 

familial, iar atitudinile părintilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a acestuia. Mediul 

familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi 

marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de 

neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 

primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 

ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  

Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 

învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. 

Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. 

Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea 

părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze 

deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 

cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 

încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 

Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 

că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-

l în afara şcolii.  

Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă 

familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 

doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte 

este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră 

părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie 

copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii 

din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie 

Cei doi părinţi, deşi implicate în aceeaşi măsură în procesul de educaţie,au roluri diferite mama 

asigură căldura afectivă,iar tatăl reprezintă autoritatea. Mama contribuie la atmosfera intra-familială  şi la 

asigurarea securităţii afective, iar tatăl la comunicarea socio-familială şi respectarea normelor, dar amandoi 

părinţii asigură sentimentul de confort şi securitate.Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul 

familiei, de optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau încercând să imbine cele doua aspecte: atitudinea 

afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa raţionala a tatălui. 
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Exista şi familii în care sunt diferenţe de opinii în ceeea ce priveşte creşterea şi educarea copilului, în 

care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţa în atitudini, o viaţa de familie frământată de tensiuni, lipsită 

de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opoziţie  sau chiar de violentă duce inevitabil la reacţii de 

inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale copilului. Ȋntr-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă 

situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera  afectivă a grupului familial şi comunicarea dintre membrii 

ei. 

Ȋn familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială, pentru că familia este în primul rând o 

instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii sunt legaţi prin anumite relaţii biologice, 

dar şi psihomorale economice şi juridice, răspunzând unul pentru altul în faţa societăţii. 

Există unele argumente pentru care părinţii trebuie să se implice în educaţia în cadrul instituţionalizat 

a copiilor lor, încă de la vârsta preşcolară:părinţii primesc permanent feedback despre potenţialul şi 

progresul copilului ,ei pot solicita informaţii, pot oferi sugestii şi îşi pot exprima nemulţumirile;părinţii 

implicaţi servesc drept model de comportament responsabil pentru propriul copil iar participarea părinţilor 

la activităţile şcolii reprezintă un factor generator de motivaţie pentru copil. 

Construcţia celor ”7 ani de acasă” este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie e 

parteneri.Atunci când construim împreună trebuie să fim conştienţi de importanţa fiecăruia dintre noi, de 

ce anume ne leagă, cine suntem „noi” şi cine suntem fiecare dintre noi .  

 

Copiii învaţă ceea ce trăiesc, de Dorothy Law Nolte 

 

Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne; 

Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 

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 încrezători; 

Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 

Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea; 

Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească; 

Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel; 

Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi; 

Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 

Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 

Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul; 

Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 

Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 

 

Bibloigrafie:  

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 6. www.scribd.com 7. www.didactic.ro    
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ȘI IMPLICAREA ACESTEIA                                              

ÎN CAZUL COPIILOR CU CES 

 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG RAȚIU ANDREEA                                                     

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI 

 

Studiile de specialitate au arătat faptul că unul dintre factorii importanţi în procesul educaţional al 

copilului este familia.  

În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de provenienţă 

al copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu poate să asigure referinţele 

culturale minime necesare pentru o dezvoltare şcolară eficientă a copilului (Sălăvăstru, 2004).  

Este foarte importantă legătura care se stabileşte între şcoală şi familie, aceasta oferind rezultate 

şcolare semnificativ crescute în viaţa elevilor (Sui-Chu, 2003).  

Studiile au demonstrat că părinţii se pot implica în viaţa elevilor în diferite moduri: ajutându-i să ia 

decizii potrivite, ajutându-i la teme sau păstrând contactul cu şcoala. Luând parte la activităţile şcolare ale 

copiilor lor pot de asemenea influenţa pozitiv succesul şcolar. Un factor important în succesul copiilor este 

iubirea părinţilor. Respectul, de asemenea trebuie să existe, precum şi grija părintească.  

Toate acestea vor crea o atmosferă bună în cămin care va aduce satisfacţie deosebită. Un lucru 

alarmant este faptul că în urma cercetărilor s-a demonstrat că mai puţin de jumătate din părinţi se implică 

în dezvoltarea scolastică a copiilor lor. 

Limbajul părinţilor influenţează foarte mult limbajul copiilor. Forma de vorbire este expresia unei 

structuri sociale.  

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, înţelegeau ce citesc şi aveau 

o capacitate de a relaţiona bine dezvoltată. 

De asemenea doar părinţii care îşi monitorizează copiii şi sunt mereu atenţi la progresele făcute de 

aceştia se pot bucura de creşterea lor din punct de vedere educaţional . Indiferent de limba vorbită, de 

gruparea etnică, implicarea părinţilor are un impact pozitiv asupra dezvoltării şcolare a copiilor 

Elevii care trăiesc deseori într-un climat tensionat caracterizat prin instabilitate, prin dezacorduri între 

cei doi părinţi sunt influenţaţi negativ în procesul de dezvoltare şcolară . 

Lipsa unor relaţii bune între părinţi a fost asociată cu rezultate şcolare scăzute şi o dezvoltare lentă a 

copilului. 

Lipsa de compatibilitate între modelul cultural al familiei şi modelul cultural al şcolii a fost desemnată 

prin conceptul de violenţă simbolică.  

Mediul în care creşte şi se dezvoltă copilul este un factor important în educaţia lui. Părinţii trebuie să 

se implice şi acest domeniu.  

Copiii au nevoie de joacă, de un mediu cald care să-i motiveze în învăţare. În acelaşi timp părinţii 

trebuie să aducă în faţa copiilor lor provocări intelectuale . 
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 De asemenea, se accentuează ideea efortului unit al părinţilor privind educarea copiilor lor şi 

consecvenţa lor privind mijloacele de educare .  

În înţelepciunea Sa, Dumnezeu a hotărât ca familia să fie cea mai importantă dintre toate instituţiile 

educaţionale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educaţia copilului.  Avându-i pe părinţi alături, 

copilul va învăţa lecţiile care-i vor fi călăuză în viaţă - lecţii despre respect, ascultare, sfinţenie, autocontrol. 

Influenţele educaţionale ale căminului sunt o putere hotărâtoare spre bine sau rău. 

Familia este mediul social în care 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 sau şi al celor din jur. 

Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten . Un aspect important al 

educaţiei copiilor este aspectul moral religios şi orice părinte ar trebui să se implice cu mare seriozitate în 

această latură a educaţiei  

Dacă părinţii îşi propun să ajute şcoala, ei trebuie să înţeleagă ce preconizeze aceasta să realizeze. 

Şcoala, deci, trebuie să se explice în faţa părinţilor. Toţi acei care critică indiferenţa, incompetenţa, 

ostilitatea şi concepţiile greşite ale părinţilor trebuie să recunoască şi faptul că toate acestea implică 

necesitatea educării prin intermediul şcolii. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIE IN FAMILIE 

 

prof. Ratiu Lavinia Carmen                                                                                                    

Școala Gimnazială ,,Dacia”Oradea 

 

 

Educația în familie are un rol important în dezvoltarea copilului, în modelarea personalității și 

constituie un element de baza în dezvoltarea adultului de mai tarziu.  Educația și dezvoltarea copilului 

începe în familie, părinții exercită o influență profundă asupra acestora, ei acumulând informații din mediul 

în care se dezvoltă, își formează modele, atitudini, comportamente. Familia asigură sentimentul siguranței, 

îi sprijină să despașescă obstacole, îi educă pentru a putea deveni persoane responsabile pentru a se putea 

adapta timpurilor în care traiesc. 

 

Cei șapte ani de acasă relevă educația în familie și influiențează deosebit de puternic întreaga existență 

a individului, strategiile educative utilizate în familie determină în cea mai mare măsură rezultatele școlare, 

dezvoltarea comportamentelor sociomorale și atitudinea copilului față de învățătură. 

 

Părinții trebuie să creeze un climat familial echilibrat, să fie parteneri de încredere, să fie conștienți 

de importanța impactului pe care o au în formarea și dezvoltarea personalității propriilor copii. Greșelile 

părinților sunt inevitabile, ele decurg uneori și din prea multă dragoste, de accea este foarte important ca 

aceștia să mențină relația cu școala pentru a putea interveni permanent în corectarea unor comportamente 

care sunt de nedorit. Comunicarea eficientă dintre profesori și parinți se va reflecta în dezvoltarea copiilor 

și va duce la creșterea stimei de sine, la îmbunătățirea relației părinte-copil. 

 

Implicarea părinților în formarea și educarea copiilor este obligatorie, familia stabilește regimul de 

viața al copilului, care să-i asigure o dezvoltarea optimă, armonioasă. In cadrul familiei se formează primele 

deprinderi în ceea ce privește igiena personală și socială. In ceea ce privește dezvoltarea intelectuală, familia 

constituie mediul în carea își însușește limbajul, astfel corectitudinea exprimării, volumul vocabularului 

depinde de implicarea parinților în acest sens. Totodată în familie se pun bazele dezvoltării memoriei, 

gandirii, a spiritului de observație, primele explicații despre lumea înconjuratoare se realizeaza printr-o 

bună comunicarea și relaționare copii- părinți.  

 

La vârste mici, dezvoltarea curiozității copiilor se face prin răspunsurile și explicațiile pe care aceștia 

le primesc de la părinți, urmând ca apoi la vârsta școlară să îi indrume spre cărți, spre diverse surse de 

informații, pentru a-i ajuta să își sistematizeze cunoștințele, să le dezvolte gustul pentru inovație, 

experimentare, să îi învețe să rezolve probleme.  

 

Tot în familie se formează deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului fata de alții, 

politețea, respectul, sinceritatea, încrederea, stăpanirea de sine, disciplina. 

 

Cultivarea inteligenței emoționale începe în sânul familiei, unde copii deprind modele de 

comportament și modalități de gestionare a emoțiilor. Copilul inteligent emoțional este conștient de emoțiile 

sale și recunoaște emoțiile celor din jur, acesta copiază comportamentele părinților așadar, puterea 

exemplului fiind foarte importantă. 

 

In concluzie, familia are o valoare incontestabilă în educație, modelează ființa umană și  are un rol 

important în formarea și devenirea personalității copiilor. 
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Copilul Oglindă 

 

Prof. dr. Rațiu Mădalina,                                                                                                        

Colegiul Economic Mangalia 

 
 

În ultimii ani, psihologia sinelui a cunoscut mari progrese datorită contribuției cercetărilor din 

domeniul neuroștiințelor al căror scop este să arate cum anume funcționează creierul uman în ceea ce 

privește relația cu sine și cu ceilați și cât de importantă este o cunoștere de sine autentică în raport cu  

finalitățile vieții  căreia trebuie să ne adaptăm.      

În acest articol voi porni de la următoarea ipoteză: relația cu oamenii care ne-au dat viață este de 

fapt relația pe care o avem cu viața însăși. Așadar, relația cu părinții este de fapt relația pe care noi o 

dezvoltăm cu viața, cu ceilalți. Mecanismele de apărare, de adaptare, de acceptare sau de respingere și, în 

ultimă instanță, mecanismele prin care supraviețuim acestei lumi, sunt mecanisme învățate. Această ipoteză 

este suținută de mulți  terapeuți contemporani  precum: David Cellani, Menis Yousry, Donald Winnicott.  

Modelul de analiză al personalității propus de ei s-a dezvoltat mai degrabă din cazuistică directă și 

este bazat pe ideea ca personalitatea este o structură care se încheagă și este infulențată de mediu, de 

educație, dar mai ales de familie, mai exact de relațiile securizante sau mai puțin securizante dintre părinți. 

Familiile iubitoare, funcționale sunt cele care permit și stimulează copiii să se definească pe ei înșiși pe 

baza aptitudinilor lor naturale, fie că e vorba de succesul personal, fie că e vorba de relaționările cu ceilalți. 

Toate acestea constituie pietre de temelie pozitive, care contribuie la afirmarea de sine a copilului ducând 

la conturarea clară a identității sale. “Într-o familie sănătoasă, părinții au tendința de a exagera reușitele 

copilului.”(Celani, 2009, 33).  

Copilul crescut într-o familie sănătoasă preia nu numai  amintiri pozitive, de susţinere, ci şi 

nenumărate scene de familie care i-au creat conduita de viaţă: ce este acceptabil în relaţiile cu părinţii şi 

fraţii, cum să te porţi la evenimente sociale şi multe alte detalii care, împreună, formează o mare parte a 

identităţii acestuia. David Celani consideră că așa cum haosul şi disfuncţionalitatea familială trec de la o 

generaţie la alta, la fel se întâmplă şi cu atitudinile sănătoase, bazate pe relaţii de familie care cultivă 

încrederea, respectul pentru fiecare individ şi ataşamentul profund faţă de membri.  

O altă caracteristică a parentajului sănătos este existenţa unei filosofii de viaţă, a unei amprente a 

mediului familial, care călăuzeşte acţiunile, dându-le consistenţă. Aceste „planuri" familiale sănătoase 

includ întotdeauna elemente de creştere a copiilor care să le asigure acestora din urmă un debut sigur în 

viaţă şi încrederea că pot face faţă oricăror provocări. Filosofiile de viaţă mai puţin sănătoase transmise 

copiilor pot însemna, de exemplu, pregătirea acestora pentru anumite cariere, pentru a deveni figuri 

proeminente din punct de vedere social sau financiar, fără ca părinții să-și pună problema dacă și copilul va 

face față  drumului proiectat de ei.  

Totuşi, chiar şi un astfel de plan, mai puţin sănătos, îi oferă copilului o perspectivă pe termen lung 

asupra vieţii, dar şi un oarecare sentiment al existenţei unei organizări. Din punctul de vedere al dezvoltării 

copilului, familia cel mai puţin sănătoasă este cea lipsită de planuri pe termen lung, de organizare şi de 

continuitate. Ea este totodată şi cea mai nocivă. După cum am văzut, personalitatea copilului se dezvoltă 

prin amintirea unor evenimente repetitive.  

Haosul şi imprevizibilul din sânul familiei împiedică organizarea unui sentiment de sine în raport cu 

ceilalţi, lipsa unui număr suficient de evenimente interpersonale consistente neputând conduce la  formarea 

identității. (Celani, 2009, p.40).  Într-un context similar, Menis Yousry, face o afirmație dură, însă cât se 

poate de adevărată: „Sincer, nu am întâlnit pe nimeni care să supraviețuiască anilor copilăriei fără nicio 

traumă.” Această afirmație este explicitată prin faptul că majoritatea adulților au foarte multe probleme 
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nerezolvate (din copilărie) pe care le duc cu ei o viață întreagă pentru că nu știu, sau nu pot să renunțe la 

comportamentele de autosabotaj la care se supun.  

Locul comun al tuturor problemelor nostre își are originea în relația cu părinții, mai exact în 

sentimentul de siguranță pe care aceștia au reușit sau nu, să ni-l ofere.  Prin urmare se pune întrebarea 

esențială:  de ce anume are nevoie un copil în familia sa pentru a se dezvolta sănătos? Unde este cheia? 

Relația cu mama este  critică. Și cu tatăl, după. De fapt copiii sunt programați să recunoască mai întâi chipul 

femeii și mai apoi al bărbatului. Cercul siguranței trebuie să funcționeze astfel, cel puțin în primul an de 

viață: mama are grijă de copil, iar tatăl are grijă de mamă pentru că în primul an de viață se decide tot 

parcursul viitorului adult, deși foarte mulți dintre noi considerăm profund greșit că în primele 12 luni de 

viață copilul este prea mic pentru a-și aminti ceva.  

În parte este adevărat: copilul nu are memoria dezvoltată, dar în schimb el are sistemul afectiv foarte 

bine conturat și orice repetiție a unui disconfort provoacă traume adânci pe care noi nu le conștientizăm. În 

urma unor studii complexe de scanare a creierelor bebelusilor expuși la nesiguranță, neglijare sau violențe 

între mamă și tată, s-a constat că activitatea cerebrală a acestora este asemănătoare cu a soldaților expuși 

unui război în act. Ca să oferim totuși un răspuns la întrebarea ce trebuie să fie o mamă pentru copilul său, 

astfel încât să-i ofere un viitor perfect putem spune că „ singurul lucru care ar putea ajuta, este să lucreze 

cu ea însăși." (Yousry), deoarece copiii sunt extensia conștiinței părintelui. Ei reprezintă de fapt 

subconștientul și sunt  în acest sens oglinda părintelui: copilul vine pe lume și învață să vorbească, să se 

miște, să mănânce și să se comporte prin copierea comportamentului părintelui. Creierul nu se dezvoltă 

doar genetic, el mai are nevoie de un altul care să îl antreneze pentru această lume și să îl dezvolte. Mama 

e sensul vieții, pentru că ea e prima legătură creată și primul antrenament.  

Dacă mama nu se va conecta la nevoile copilului acesta va suferi toată viața, iar mama nu se poate 

conecta la copil, dacă nu este conectată la ea însăși. Nu știi să dăruiești ceva, dacă tu însuți nu ai avut acel 

ceva. Copiii învață despre relații prin mamă, înainte de a învăța să vorbească. Bebelușii se exprimă doar 

prin emoții, de exemplu dacă le e foame plâng, dacă le zâmbești îți întorc zâmbetul. Astfel încât ei au nevoie 

de ceea ce psihologii numesc, reglemantare. Acel cineva, altul, care să i ajute să înțeleagă lumea. Părinții 

sunt cei care ne învață cum să ne punem în ordine când suntem mici. Dacă mama nu are în ea însăși o 

disciplină a sinelui, nu se cunoaște pe sine, nu v-a putea să-și ajute copilul. O mamă fricoasă, nesigură, va 

induce bebelușului o frică teribilă și anxietate pe care acesta o le purta cu sine toată viața fără a le găsi o 

explicație.   

În concluzie, cea mai importantă acțiune pe care o pot întreprinde părinții este să-i arate copilului că 

se susțin unul pe altul. Astfel ei crează un mediu de siguranță și copilul se va simți și el în siguranță, dar 

mai mult va deveni și sigur pe el însuși. Cea mai mare greșeală este să ne sacrificăm pentru copiii noștri, 

iar ei să știe acest lucru de la noi. Aceasta îl va face pe copil să se simtă responsabil pentru părinte lui și 

pentru fericirea acestora și nu va ști sau nu va vrea să fie fericit pentru sine.     

        

Copilul este tabloul părinților și depinde doar de ei dacă acesta va fi o operă de artă autentică sau doar 

o altă copie, depinde doar de ei dacă imaginea picturală va bine conturată, va transmite frumosul și armonia 

sau va fi difuză, neclară, viu colorată, întunecată, armonioasă sau kitschioasă. 

 

David P Cellini, Plecarea de acasă. Cum să te eliberezi de trecut , Ed. Trei 2009 

D.W. Winnicott,Convorbiri psihanalitice cu părinții, Ed. Trei 2012 

Menis Yousry, Descoperă-ți amintirile ascunse si adevăratul eu, Ed.Lifestyle Publishing, 2015 
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Personalitatea elevului și adaptarea lui la mediul școlar 

 

 

Prof. înv. primar: Resmeriță Elena Rozina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț 
 

 

 

Clasa de elevi reprezintă, în viziunea lui Adrian Neculau (1983), un grup de muncă alcătuit din două 

categorii de membri: elevii (egali între ei) și profesorul (animatorul), raporturile dintre cele două categorii 

fiind reglementate, oficial, de tipul sarcinii și de normele de funcționare. Procesul educativ se desfășoară, 

prin urmare, într-un cadru bine organizat și reglementat, fiecare având de îndeplinit propriul rol 

predeterminat. În cazul școlarului mic adaptarea la acest mediu poate reprezenta o problemă. ”Mediul 

școlar, în care copilul de 6 ani este primit, este complet diferit de cel familial, el fiind creat, cum observă 

M. Debesse, nu pentru a distribui satisfacții afective, ci pentru o muncă disciplinată continuă, organizată. 

Școala constituie un mediu care, în locul unui grup restrâns (cel de joc), oferă copilului o colectivitate și un 

loc de muncă, cu numeroase întrepătrunderi – mentale, afective, morale - care se constituie ca un important 

resort al dezvoltării lui psihice”.(Golu, Zlate și Verza, 1996, p.108) Noul climat în care intră copilul este 

mai rece și mai puțin protector, cadrul didactic înclinând spre raporturi mai rezervate, iar colegii de școală, 

comparativ cu cei din grădiniță, sunt mai puțin dispuși să dea dovadă de înțelegere față de cel ce stă retras 

așteptând alintări. Deodată copilul nu mai este centrul lumii așa cum se întâmplă în mediul familial. Fiecare 

va fi nevoit să-și înfrâneze pornirile emoționale, să se adapteze noului grup din care face parte. 

Clasa de elevi, deși privită de multe ori ca un întreg, nu este un tot uniform și nediferențiat. Este o 

sumă de individualități, fiecare cu talentele, potențialul, emoțiile, nevoile și interesle lor personale. De 

aceea, prezentarea acelorași conținuturi și folosirea acelorași strategii didactice nu duce automat la 

uniformizarea rezultatelor școlare, la obținerea succesului școlar. Cunoașterea elevului este necesară pentru 

organizarea procesului instructiv-educativ. Dar nu este suficient să se cunoască doar particularitățile de 

vârstă ale elevilor, ci mai ales interesele și aptitudinile lor pentru a le potența și dirija spre un domeniu în 

care ele să fie dezvoltate și valorificate atât în favoarea elevului, cât și al societății. 

La intrarea în mediul școlar personalitatea copilului are deja bazele puse de moștenirea genetică și de 

perioada preșcolară în care se schițează unele trăsături mai stabile de temperament și caracter. Trecerea la 

un nou mod de viață și la o nouă formă de activitate va avea un impact profund asupra dezvoltării 

personalității lui. ”Statutul de școlar, cu noile lui solicitări, cerințe, sporește importanța socială a ceea ce 

întreprinde și realizează copilul la această vârstă. Noile împrejurări lasă o amprentă puternică asupra 

personalității lui, atât în ceea ce privește organizarea lui interioară, cât și în ceea ce privește conduita sa 

externă.” (Golu, Zlate și Verza, 1996, p.122) 

Odată cu dezvoltarea, în perioada școlarității, a gândirii logice raționale, copilul își formează concepte 

despre lume și viață. El învață să-și dirijeze în mod voluntar conduita, anticipează solicitările externe și își 

dezvoltă capacitatea de a-și planifica activitatea devenind tot mai independent. Astfel, elementele de 

personalitate se organizează și așază într-o structură superioară, omogenă, însușirile înnăscute ale 

sistemului nervos împletindu-se cu influențele de mediu și cu educația. 

Din punct de vedere temperamental copiii sunt foarte diferiți: unii sunt vioi, expansivi, comunicativi, 

alții sunt retrași și lenți, unii parcă nu-și găsesc locul fiind total nestăpâniți, vorbesc nesolicitați și intervin 

în orice situație, alții nu încearcă să se afirme nici când știu toate răspunsurile. Învățătorul, și profesorul în 

general, trebuie să fie maleabil, să-și adapteze atitudinea în funcție de natura elevilor, temperându-i pe cei 

vioi, stimulându-i pe cei lenți. 

În reglarea activității școlare un rol important îl au trăsăturile de caracter. Mediul școlar stimulează 

formarea unor calități precum: sârguința, conștiinciozitatea, punctualitatea, perseverența, calități care vor 

ajuta și elevii mai puțin dotați intelectual să se realizeze din punct de vedere profesional. Din nefericire nu 

sunt excluse nici cazurile de indiferență, neglijență, superficialitate, dezorganizare, care pot împiedica 

atingerea potențialului intelectual maxim, mai ales dacă este însoțită de trăsături precum minciuna, 
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prefăcătoria, înșelătoria. Prefosorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor observând nu doar 

comportamentul vizibil, ci și motivul din spatele acțiunii, mai ales dacă e vorba de o faptă reprobabilă. 

Elevul poate prelua modele de comportament din studiul unor exemple prezentate în literatura pentru copii 

studiată, dar cel mai frecvent se va raporta la exemplele din viața lui, familie, profesor, copii de vârsta lui. 

Interacționând și comunicând cu ceilalți copilul învață ce este cinstea, corectitudinea, sinceritatea, curajul, 

mândria sau modestia. ”Înlăuntrul microgrupului școlar se formează trăsături ale personalității, cum sunt: 

simțul onoarei, al demnității personale, onestitatea, simțul adevărului și al dreptății. Cooperarea, 

întrajutorarea, întrecerea – în general, conduitele interacționale, cu reflexul lor emoțional, concretizat în 

emulație și interstimulare – influențează asupra personalității copilului și activității lui.”(ibidem, p.124) 

Premisa de bază de la care ar trebui să se plece în educație ar trebui să fie aceea că nu există copii 

buni/răi ci că fiecare este diferit, că există personalități diferite care se manifestă diferit și că tocmai această 

diversitate aduce bogăție și frumusețe în jur. Eticheta de ”copil rău” este pusă, în general, de adultul depășit 

de situația în care este pus de copil, de părintele sau educatorul care și-a atins limitele în relația cu copilul 

aflat în grija sa. Școala modernă este o școală incluzivă care își dorește să promoveze diversitatea și 

libertatea de a fi altfel, de a fi diferit. Și, așa cum afirma Alois Gherguț în introducerea lucrării Educația 

incluzivă și pedagogia diversității (2016): ”fiecare copil, fiecare elev reprezintă pentru educatori și 

specialiști o nouă provocare, un nou resort motivațional în dezvoltarea profesională”. 
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Familia –                                                                                                                                             

cea mai de seamă școală în formarea caracterului 

 

Profesor Reuț Violeta,                                                                                                                 

Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, Suceava 

 

 

Termenul educație provine din latinescul educo – educare și însemna a alimenta, a îngriji, a crește. 

Evoluția semantică a termenului a permis înțelesuri din care a derivat și românescul educație.  

Cred că una dintre cele mai frumoase și complete definiții ale educației o oferă Ioan Hrisostom: „A 

educa înseamnă a cultiva curățenia sufletească și buna – cuviință a copiilor și tinerilor, a-l crește 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 sufletului lui. Educația este asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta 

nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educației se săvârșește în 

vederea accederii la lumea viitoare.” 

Familia reprezintă prima instituție rânduită de Dumnezeu. Astfel, oricât ar evolua societatea, familia 

rămâne matca din care ne tragem seva, cuibul în care ne formăm, învățăm să iubim, să ne acceptăm și să 

ne tolerăm neajunsurile, spațiul în care ne descoperim pe noi înșine prin oglinda celorlalți membri ai 

familiei.  

Viața de familie este singurul loc unde prăpastia cea mare dintre egoism și iubire se astupă. Evoluția 

socială și emoțională a viitorului adult depinde în mare măsură de educația pe care o primește în familie.  

Dacă, spre exemplu, un copil este înconjurat cu dragoste și îndreptat cu îngăduință, vă fi sursă de pace 

și bucurie pentru cei din jurul său. „Copiii vor face în viață cele văzute la părinți.(…) Iar dacă va fi cineva 

respectuos și supus față de părinți, va fi blând și îngăduitor și față de oameni. ” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Cuviosul Paisie Aghioritul subliniază rolul familiei în formarea individului, considerând că de 

educația primită la vârsta copilăriei vor depinde și alegerile pe care le va face mai târziu, ca adult. (Cuviosul 

Paisie Aghioritul, „Viața de familie”) 

Literatura, oglindă a realității, oferă o mulțime de exemple în acest sens. Slavici, scriitor realist, 

ilustrează cu succes imaginea mamei în ipostaza Marei, o mamă care suferă și se bucură alături de copiii 

ei, o mamă care e mândră de copiii pe care îi are: „Copii ca ai mei n-are nimeni!” Persida, fata Marei, copie 

caracterul puternic al mamei, dovedind că este, de fapt, o altă față a acesteia, renunțând la mândrie și luptând 

pentru familia ei.  

Un alt exemplu de mamă destoinică îl reprezintă personajul sadovenian, Vitoria Lipan din romanul 

„Baltagul”, care joacă rolul de inițiator în maturizarea feciorului său, Gheorghiță. 

Părinți – eroi există și în societatea contemporană și vor exista atâta timp cât vom conștientiza  că 

„societatea nu este altceva decât extensia familiei” (H. D. Lacordaire). 

 

„Bogat l-ai lăsat pe fiul tău, când l-ai lăsat înțelept și bun.” – Dimitrie Țichindeal 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ SAU CREUZETUL FAMILIEI 
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CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 
 

 

 

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 

 

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. 

 

Familia este prima școală unde copiii primesc lecții de viață, indiferent de intențiile protagoniștilor. 

Daniel Goleman numește plastic procesul de formare a copilului în primii ani ai vieții drept creuzetul 

familiei.  

 

Copiii sunt buni receptori ai schimburilor emoționale din cadrul familiei. Copilul prinde mesajul a ceea ce 

crede el că se întâmplă, și cum lumea lui este bazată pe observarea și interacțiunea cu părinții săi, învață 

cum să simtă în privința lor înșiși, ce reacții vor primi de la ceilalți, cum să-si exprime speranțele, etc. 

Mesajul emoțional este puternic, poate schimba pentru multă vreme raportul eu – ceilalți și 

consecințele sunt profunde. 

 

Specialiștii  consideră că există câteva tipare emoționale inadecvate după care acționează părinții, acestea 

fiind: ignorarea sentimentelor copilului (părinții par să nu observe importanța supărării emoționale a 

copilului, așteptând “să treacă”, în loc să folosească aceste momente ca să se apropie de copil, să-l învețe 

cum să rezolve din punct de vedere emoțional situația), indulgenta exagerata și modul de rezolvare 

neadecvat al supărării, prin tratarea efectului, a stării și nu a cauzei reacției emoționale, desconsiderarea 

sentimentelor copilului, manifestarea lipsei de respect față de trăirile lui. 

  

Un  comportament emoțional adecvat îl au acei părinți care acordă atenție sentimentelor copilului, 

înțeleg ce îl nemulțumește, verifică, inițiind o relație și un dialog cu copilul, găsește căi pozitive și 

constructive de calmare a sentimentelor și de antrenare emoțională a micuțului. Acesta, având ca mentor și 

model părintele, va căpăta abilități care îi vor ridica inteligența emoțională, cu efecte net superioare 

în  școala și în viață. 

 

Dezvoltarea copiilor care au ca mentori părinți inteligenți emoțional este evident benefică, fiecare nouă 

achiziție fiind un mod de a caștiga încredere în capacitățile proprii. 

Empatia, capacitatea de a înțelege sentimentele celuilalt, este una din primele lecții pe care părinții o 

dau, atunci când se adaptează sentimentelor copilașului. Apoi, acesta învață să aibă o reacție de empatie, 

să-și recunoască, domolească sau stăpânească sentimentele; astfel își dezvoltă inteligența emoțională, care 
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îi sporește abilitățile de a trata sentimentele care apar în cadrul relațiilor interumane. Devin mai sociabili, 

mai afectuoși,   mai puțin tensionați, în preajma părinților, a autoriății în general. 

Acești copii își controlează mai bine emoțiile, se supară mai rar (sunt învățați să vadă dincolo de 

părinte și să caute soluții) și se calmeaza mai ușor. Acest lucru păstrat de-a lungul vieții aduce o sănătate 

fizică mai bună  

Avand mai puține probleme de comportament, acești copii se adaptează mai ușor în societate, sunt 

mai îndrăgiți. Un alt efect pe termen lung este de ordin cognitiv, copiii dovedindu-se mai atenți, ei se 

concentrează mai ușor și astfel sunt mai mai eficienți în învățare. 

“Disponibilitatea unui copil față de școală depinde în special de capacitatea de a ști cum să învețe” 

(Daniel Goleman). 

Un copil inteligent emoțional are această abilitate, determinată de 7 elemente cheie: încrederea că 

va reuși, că adulții îl vor ajuta, în corelare cu un control asupra comportamentului si a corpului; 

curiozitatea de a descoperi lucruri noi, a gândi pozitiv și a cerceta cu plăcere; intenția de a avea un 

impact, de a fi eficient, capacitatea de a acționa cu perseverență; controlul interior (conform vârstei), 

reglarea acțiunilor conform vârstei; raportarea la ceilalți, implicare în ideea de a înțelege și a fi înțeles de 

cei cu care relaționează; capacitatea de a comunica verbal (idei, sentimente și concepte), plăcerea de a se 

implica; cooperarea în cadrul unui grup, în care are capacitatea de a-și echilibra propriile nevoi cu cele 

ale celorlalți. 

Dobândirea elementelor emoționale fundamentale se face treptat, și apoi se dezvoltă și se întăresc, 

devenind abilități de relaționare și sporind capacitățile fizice și intelectuale. 

Copilăria reprezintă o șansă unică pentru lecțiile emoționale, oaze de oportunități pentru părinte de a 

fi mentor și antrenor în dezvoltarea inteligenței copilului sau. 

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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The importance of family in child`s development 

 

Robu Andreea 

 

 

With the health and wellbeing of the world’s population being on everyone’s mind due to the outbreak 

of COVID-19, there is no better time to reflect on the importance of family and the role it plays in our lives. 

The definition of a ‘family’ changes according to your experience and culture and, as new social 

dynamics emerge, family structures everywhere have transformed significantly, redefining the notion of 

the family and its members. But, while the definition of family may have evolved, its value remains as 

important today as it has ever been. 

For children in particular, caregivers in a family unit are essential to their development, their sense 

of security and their ability to create and sustain healthy relationships in the future. It is after all family 

members who provide basic needs like food, shelter and nurturing. But the role of the family extends beyond 

those basic needs too, helping to create a sense of belonging and community, a support system, security, 

and education.  

The family role as an educator is a crucial contributor to child development. We are “teaching” our 

children from the day they are born, not only developing their capacity to learn but also how to self-regulate, 

how to relate to others, how to understand the world around them. As caregivers, we teach children what is 

culturally and socially acceptable, we pass on our views, experiences and often spiritual guidance, so that 

by the time a child reaches school age they are broadly equipped to make the most of the learning 

opportunities available to them and form successful relationships with their teachers and peers.  

The ‘original and best department of health, education and welfare’ according to philosopher 

Michael Novak1, it is families who nurture the emotional and physical needs of their members, in turn 

enabling each of them to contribute positively to their community and its economic and social development. 

This has been particularly evident during the COVID-19 pandemic where families have borne the brunt of 

the crisis, providing care, teaching their children and continuing to manage work and contribute to the 

national economy.  

The benefits of the family for individuals and wider society are clear, but what about families with 

insufficient social, emotional and financial resources, where the stresses on the family are greater than the 

individuals in it can bear? As a society are we more inclined to blame families when they are struggling or 

to support them, do we view them as troubled or troubling? As well as current stresses in the family, 

caregivers bring to the family their own experiences of being cared for, for better or worse. Our resilience 

develops in the context of our relationships, 

Young children’s acquisition of problem solving, language and social-emotional skills is facilitated 

by interactions with their parents. There is some evidence that the mechanism by which responsiveness 

supports a child’s development may be dependent on consistency across development in this parenting 

style.2,3 As the child and parent are part of a broader social context, many factors may support or impinge 

on a parent’s consistent use of responsive behaviours.  Personal factors that may compromise a parent’s 

responsiveness include depression, perception of the parent’s own child-rearing history as negative, or 

beliefs and attitudes that detract from a parent’s sense of importance in his or her child’s life.4 However, 

other factors, such as higher levels of social support from friends and family, can buffer some of these 

negative social-personal factors13 as well as predict which parents move from a non-responsive to a 

responsive style with intervention.5 This is an encouraging finding, as parenting interventions can be 
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developed to provide a level of social support mothers from high-risk social backgrounds need in order to 

develop responsive parenting styles.6      

Responsive parenting, according to many descriptive studies and fewer experimental studies, is an 

important process for supporting young children’s learning.  There is now support for a causal role of 

responsive parenting, as greater gains in the parental behaviours associated with a responsive style were 

responsible for the effect of several parenting interventions on greater gains in young children’s 

learning.7,8,9 Also, recent evidence for normally developing children showing links between early high 

levels of responsive parenting and increased volume in brain regions responsible for regulation of stress 

suggests the critical importance of this parent practice in early development.10  

As both normal and high-risk children benefited from responsiveness that provided affective-

emotional and cognitively responsive support, the effectiveness of responsiveness seems best understood 

when it is defined as a broad construct. Recent evidence shows that certain responsive behaviours may 

provide different types of support for children’s learning and this support may vary depending on a child’s 

developmental needs. There are many new research avenues that need to be explored and questions 

addressed in recent studies that require further examination. 
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Ca mediu social, familia reprezintă locul in care copilul este îngrijit, educat, educația in familie 

precedând-o pe cea instituțională. Copilul, in primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu 

trebuie sa fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă in vedere educația psiho-socială, 

corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația in familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 

iar educația sa la nivel psihic trebuie sa urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent 

educația intelectuală, morală in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evoluția psihică a 

copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta vârstă, rolul exemplului este foarte 

important; 

De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume 

si viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea 

continuă cu membrii familiei, el iți 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, ii vor învăța să se exprime corect și coerent. Părinții trebuie sa 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 copiii își însușesc primele 

cunoștințe, își formează primele reprezentări și dobândesc experiențe morale. Părinții ii 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 in care el a fost 

crescut in familie, sfaturile si 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 ca 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 fată de comportarea lui. 

In educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste intre membrii familiei. Ceea 

ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stim 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 il dau cei mari prin atitudinile si faptele 

lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copii, le poartă de grija, 

muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie 

oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, 

nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate in fața acestora. 

Experiența educației in familie arată ca 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 educației in familie o constituie copilul 

unic. Nu e de mirare ca 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 sa-i 

găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l silească să-și petreacă 

timpul numai in 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 sa crească sănătos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se 

dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii. În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de 

dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social 
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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 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. 

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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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.  

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. 

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. 

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.  

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 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.  

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. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 

Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 

Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti 

 

 

 

 

 

      

  

971



 

 

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 
 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ROGOJINARU - STAN D. FLOAREA                                         

G. P. N. GALICEA, COM. GALICEA, JUD. VÂLCEA 
 

 

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.  

Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți singurii în situația asta. Rețineți doar că fiecare copil 

este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați 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, 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 și  educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice cu 

cele psihice. 

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice ale 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 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. 

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. 

Procesul educării  morale a copilului  este de lungă durată,deși începe încă din familie. Deprinderile 

de comportare civilizată, atitudinea 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 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, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții 

și ceilalți membrii 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 
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,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-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 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 vârstăcu el. Ei 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. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral,dacă nu se dezvoltă în 

colectiv ăi prin colectivul de copii. 
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Din punctul meu de vedere, educaţia primită în familie este primordială pentru viitorul fiecăruia dintre 

noi. 

Cu toţii am auzit de expresia „cei 7 ani de acasă".  Această sintagmă poate fi folosită în sensul pozitiv, 

dar şi negativ. Cum am spus mai sus, educaţia primită în sânul familiei, sfaturile date de persoanele care te 

iubesc şi care întotdeauna îţi vor doar binele, necondiţionat, contează cel mai mult.  

În calitate de părinte, dar şi de dascăl, pot spune faptul că de multe ori am fost speriată de această 

„responsabilitate” care este pe umerii mei, aceea de a - mi educa fiul, dar şi elevii de la şcoală. 

După părerea mea, ştiu că trebuie să ne implicăm total în educaţia copilului nostru, să-i insuflăm 

anumite principii de viaţă, reguli de bun simţ care trebuie respectate, însă, în acelaşi timp, trebuie să-i oferim 

libertatea bine - cuvenită de a-şi exprima şi punctul său de vedere. 

Consider că „educaţia de acasă” este un proces ce nu se va neglija niciodată pentru că trebuie să ţinem 

cont tot timpul de etapele de dezvoltare ale copilului. Pot spune că școala are un rol important în educaţia 

copiilor, însă cel mai mult contează lecţiile primite în familie. 

Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere intelectual cât şi 

estetic, moral şi fizic. 

Sunt de părere că responsabili de formarea caracterului şi personalităţii copilului sunt părinţii, apoi 

dascălii. Părinţii sunt cei care îi explică copilului ceea ce îi este şi ceea ce nu-i este permis, cei care trebuie 

să impună nişte reguli, reguli care trebuie respectate şi să le prezinte şi consecinţele nerespectării acestora. 

În opinia mea, părinţii trebuie să fie responsabili în educaţia copiilor lor.  Rolul părinţilor este foarte 

important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din toate punctele de vedere. Din păcate, există şi familii 

în care preocuparea educaţiei este precară, fie părinţii nu au mijloacele necesare pentru a le asigura un trai 

mai bun, fie pur şi simplu, nu sunt preocupaţi de bună creştere a copiilor lor. Am asistat la foarte multe 

situaţii în care părinţii spun că nu au capacitatea necesară de a-şi educa copiii, aceştia dorind ca profesorii 

să se implice mai mult în educaţia lor. 

În ceea ce mă priveşte, sunt de acord cu faptul că școala trebuie să fie locul în care educaţia să primeze, 

să fie mentor pentru copil, să-i îndrume paşii spre un viitor excelent, insă cum am mai spus, educaţia primită 

în familie este imperios necesară. 

Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, dar începe din familie, de la părinți. 

Comportamentul copilului este în funcție de ceea ce acesta a surprins în familia sa, de atmosfera în care a 

fost crescut, de sfaturile și îndrumările pe care le-a primit de la părinţi. 

Copilul trebuie să observe doar lucrurile frumoase în familia sa, dragoste și respect între părinții săi, 

înţelegere, pentru ca, pe viitor, să fie și el un model pentru copiii săi. De cele mai multe ori, copilul, ajuns 

la maturitate se comportă exact la fel cum a văzut în familia sa. Îndrăznesc să afirm faptul că de familie 

depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. 

Primele impresii despre lume, despre viață, despre societate în general, copilul le primește din familie. 

Apoi intervine și școala, mediul propice dezvoltării emoționale și morale a copilului. 

În încheiere, aș dori să spun că, în ceea ce mă privește, ar trebui să existe o legătură permanentă, o 

comunicare strânsă între școală și familie pentru bunul mers al lucrurilor, pentru binele copiilor noștri, 

pentru educația morală și nu numai, a acestora. 
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Cei șapte ani de acasă ca o simfonie 

 

Autor profesor Roman Mariana 

  
Bine ai venit în lumea noastră, miracol al vieții! Copilul este un miracol. Ne bucurăm de el. Suntem 

fericiți. Oare suntem pregătiți? Știm să-l prețuim? Avem darul de a-l modela? 

Fiecare copil este unic. Este un geniu sau poate deveni un geniu. Educația, mediul, familia și 

întâmplările prin care trece aduc schimbările și diferențele. 

Cu noi, toți, așa s-a întâmplat, la început de drum. Fiecare are povestea lui. Am știut cine suntem? Ce 

se întâmplă sau ce va fi? Apoi, auzim, privim, ascultăm,vorbim, mergem, gândim, dansăm, cântăm, 

învățăm... Verbele sunt multe!!!  

Dar, să revenim la cei șapte ani de acasă. Despre cei șapte ani de acasă s-a vorbit, se vorbește și se va 

vorbi mult. Și totuși nu este suficient. Se fac studii de specialitate, se scriu articole, cărți, însă, nu totul se 

petrece cum spun specialiștii. Nu toate mămicile au posibilitatea de a le citi. De aceea, de multe ori, apar 

carențe, violențe de tot felul, evenimente nefericite în viața unor copii. 

Uneori, copiii sunt criticați pentru simplul fapt că s-au murdărit; că nu stau în camera lor; că nu 

mănâncă frumos; că nu stau cuminți; că nu și-au adunat jucăriile...Motivele sunt multe! Fără niciun rost. 

Unii părinți nu înțeleg nevoile copiilor, nu-și văd decât propriile nevoi. Vor liniște! Vor ordine! Vor 

să nu fie deranjați! Preferă telefonul, calculatorul sau televizorul. Sunt ,,HOȚII” timpului.Timp care nu se 

mai întoarce. 

Pentru a crește un copil în armonie, este nevoie să-l înțelegem, să-l privim cu multă iubire, să-l 

ascultăm cu multă atenție, să-l îmbrățișăm de multe ori, să-i zâmbim în permanență, să-l încurajăm. 

A deprinde arta educației este o chesiune de timp, de practică și observație.  

Chipul este cel mai important. O sprânceană ridicată, o expresie a gurii de nemulțumire, o față 

întunecată sunt expresii ale supărării, furiei, agresivității. Am văzut astfel de chipuri. Aveți grijă, toate 

aceste trăiri negative nu sunt benefice. Copilul le învață și le simte. El învață prin imitațe. Tot ce vede face. 

Zâmbetul este ca o mângâiere. Este ca o terapie. Este ca o rază de soare, care luminează când apare 

dimineța. Și nu uitați! Aduce fericirea! 

Mai multe activități simple și distractive; jocurile, plimbările sunt menite pentru a petrece timp de 

calitate împreună cu copilul.  

Observă ce-i place să facă cel mai mult, ce-l face fericit. Apoi, jucați-vă împreună, transformați totul 

în ceva armonios. Aduceți cele 3 E-uri în viața de zi cu zi. Vă întrebați care sunt? E foarte simplu de ghicit: 

ENERGIE, ENTUZIASM, EMPATIE. Aduceți culorile și formele în viața copilului. Faceți  mișcare în 

fiecare zi. Mergeți în parc cu rolele, cu tricicleta, cu bicicleta. Nu ratați plimbările nici atunci când plouă 

sau bate vântul. Mergeți prin pădure. Lăsați-l să observe minunile naturii. Să se bucure de ele. Să le admire. 

Apoi nu uitați să dansați, să cântați, să povestiți, să desenați, să pictați, să gătiți, să călătoriți. Petreceți 

timpul în mod plăcut și util. Nu încărcați timpul copilului cu tot felul de activități obositoare: sporturi, 

ateliere, cursuri. Lăsați-l să-și aleagă singur un hobby. Aveți grijă numai să-i observați înclinațiile, 

aspirațiile, dorințele și să-l direcționați spre performanță.  
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Încercați să aveți în familie o atmosferă de încredere, colaborare și iubire. Creați cele 3 A-uri: 

ARMONIE, AFINITATE, AFECTIVITATE. Contează faptele, nu cuvintele. El ne simte trăirile, stresul și 

starea sufletească în care ne aflăm. De la noi învață comportamentul, atitudinea, respectul. Copilul te 

privește, te admiră și, în același timp, învață. Deci, fii atent și la tine. Citiți: ,, Legile lui Murphy pentru 

părinți”! 

Nu uitați să vă odihniți suficient și să consumați alimente sănătoase. Nu-l comparați cu alți copiii și  

nu-l criticați. Dacă îl felicitați când face lucruri bune sau când respectă reguli, va învăța mult mai repede. 

,,Un copil te învață trei lucruri: 

Fii mereu curios, 

Fii fericit fără motiv. 

Luptă neîncetat pentru visurile tale.” 

În viață se reflectă eficiența celor șapte ani de acasă. Educația primită îl ajută pe copil să se dezvolte 

armonios și să se integreze cu succes în societate.       
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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. Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți 

singurii în situația asta. Rețineți doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați în 

educația lui în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și 

personalitatea celui mic. 

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. 

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 celui mic. 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. 

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.  

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. 

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.  
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Astfel, pentru a maximiza pozitivul și a minimiza impactul negativ al familiei asupra creșterii 

copilului, este necesar să ne amintim de factorii psihologici intrafamiliari care au semnificație educativă: 

o Participați activ la viața de familie; 

o Găsiți întotdeauna timp pentru a vorbi cu copilul; 

o Interesează-te pentru problemele copilului, profită de toate dificultățile care apar în viața lui și ajută 

la dezvoltarea abilităților și talentelor sale; 

o Nu exercitați nicio presiune asupra copilului, ajutându-l astfel să ia decizii în mod independent; 

o Aveți o idee despre diferitele etape din viața copilului; 

o Respectă dreptul copilului la propria opinie; 

o Să fie capabil să înfrâneze instinctele posesive și să trateze copilul ca un partener egal, care 

deocamdată are mai puțină experiență de viață; 

o Respectați aspirația tuturor celorlalți membri ai familiei de a urma o carieră și de a se perfecționa. 

 

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. 
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Personalitatea umană se formează datorită educației care ne diferențiază de majoritatea oamenilor 

comuni, punându-ne în cercul restrans al oamenilor educați și respectați de societate. În primul rand, 

educația constituie o prioritate în viața fiecărui individ. Primii pași în educație îi îmbrățișăm de la o vârstă 

foarte fragedă, astfel că la grădiniță și mai târziu la școală personalitatea și cunoștințele individului prind 

rădacini pentru a putea deveni o persoană educată. Diferită de educația gimnazială este stadiul liceal și mai 

târziu cel universitar. Astfel un minim de cunoștințe dobândit pe parcursul anilor de școlarizare te scot în 

lume cu un minim de cunoștințe despre tot ce îl înconjoară și este capabil să facă propriile alegeri pentru 

bunăstarea lui. 

În al doilea rând, o altă formă de educare se rezumă la oamenii din jur și în special la părinți sau rude. 

Personalitatea unui om poate fi influențată atât în mod pozitiv cât și în mod negativ de mediul în care 

locuiește, de anturaj și de alți factori externi. De exemplu, pentru un copil care își are originile dintr-o 

familie bogată și înstărită, educația va fi cea mai importantă latură pe care se va dezvolta pentru a se putea 

ridica la rangul celor apropiați și a nu prezenta o rușine  sau o dezamăgire în ochii celorlalți. Astfel, educația 

devine un criteriu de diferențiere a oamenilor. 

În viața unui om, educația are un rol foarte important, educația dezvoltă nenumărate laturi senzitive, 

emoționale, cât și laturi pragmatice de viață, educația ca definiție este un fenomen social care reprezintă 

transmiterea de date și trăiri existențiale, a generalităților despre cultură și societate. Educația dezvoltă stilul 

unui om, până la urmă această învățare ți-o predai tu, nu există un profesor, învățarea ajută la formarea unui 

scop în viață, la formarea viitorului, însă și cantitatea face diferența în acest caz, tocmai de aceea în funcție 

de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse. Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul 

în care persoana în cauză este capabilă de a putea face alegeri, pentru ca un om care știe să meargă într-o 

direcție știe și de ce a ales să meargă în acea direcție, asta e educația, atunci când ști de ce faci un lucru și 

ști cum să faci un lucru. Fie că dai importanță educației din școli, fie că dai importanță educației primite ca 

om de rând, educație elementară, această învățare este importantă pentru caracterul și personalitatea ta, așa 

îți conturezi motivația și voința, ceea ce îți dorești, o întâmplare nefericită nu ar trebui să schimbe ceea ce 

educația te-a învățat să faci, mereu trebuie să ai o țintă, să tragi înspre acea țintă și să ai norocul ori siguranța 

că vei nimeri din prima. Sunt multe păreri despre educație, bune și mai puțin bune, însă atunci când omul 

care vrea să te educe nu este un om cu carte la cap, adică unul capabil să fie învățător, nici tu nu vei deveni 

un educat.  

Copilul reprezintă pionul principal într-o familie organizată. Apariția unui dezechilibru în viata 

familială se răsfrânge dramatic asupra lui, iar consecințele care decurg în planul formării și al dezvoltării 

personalității sale sunt multiple. Dezorganizarea familiei prin divorț, părăsirea totală sau parțială a țării de 

către un parinte sunt situații care produc suferințe și trăiri sufletești profunde ce nu duc la o dezvoltare bună 

a acestuia. Vorbim astfel, de diferite etape ale dezvoltării vieții copilului în preșcolaritaritate, școlaritatea 

mică și vârsta școlară. Cu cât aceste schimbări se produc la o vârstă mică, cu atât efectele acestora nu sunt 

atât de grave pentru copil, dar odată cu integrarea copilului în viața socială, această destrămare conduce 

deseori la marginalizarea sau la transformarea copilului într-un copil introvert lipsit de interes și dorința de 

afirmare. 

Exemplele de bune practici derivă din studiul posibilelor relaţii între procesele de destructurare a 

familiei şi riscul apariţiei în rândul copiilor a unor comportamente de tip problemă, precum și din studiul 

diferenţelor care apar între copiii din familii dezintegrate temporar şi cei din familii complete. Studiul 

încearcă să identifice și principalele consecințe negative directe asupra copilului, în urma plecării unuia sau 

a ambilor părinţi în străinătate, precum și a localizării unor diferenţe între copilul prescolar din familii 
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temporar dezintegrate şi cei din familii complete în ceea ce priveşte comportamentul acestora şi a 

rezultatelor pe care le obţin la şcoală. De asemenea, dacă în familiile temporar dezintegrate este deficitară 

comunicarea intre membrii acesteia, care sunt cele mai bune căi de refacere a căilor de comunicare, a 

reducerii cazurilor de absenteism, de abandon școlar și de minimalizare a rezultatele şcolare slabe pentru 

copii din familiile dezintegrate. 

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. 

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 

comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 

primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 

socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, nu numai prin faptul că ea 

este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează 

comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acţiuni 

mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de părinţi-precum şi climatul 

socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă 

hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 

relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 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. 

„Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului, atâta timp cât nu vor 

înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta timp cât nu vor 

simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la picioarele lor se joacă istoria, 

nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei noi fiinţe, pe cât n-au 

puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen Key). 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea 

părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a 

oferi şi de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci 

când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. Iubirea 

necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-

şi dea seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul.Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul 

indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să 

asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării lor mentale şi sentimentale. 

Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va deveni un 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. 

Există cinci modalităţi în care copiii exprimî 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 
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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 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 

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. 

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” ( Bulgaru, 

M, p. 80 ). Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă agnati  (rudele pe line paternă)  și cognati ( 

rudele pe linie maternă ) și să devină sinonimă cu gens ( comunitate formată din toate rudele de sânge ), în 

limbaj comun, dar nu și în cel juridic. Putem spune deci, că familia este una dintre cele mai vechi și mai 

stabile forme de comunitate umană, asigurând evoluția și continuitatea vieții sociale. 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 

politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 

dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 

elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 

„instituția familiei rămâne stabilă” ( Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83 ). Totodată, se poate afirma că 

termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită 

acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice 

societate, este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de 

căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” ( 

Mitrofan, I, 1998, p. 17 ). 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 

în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 

susține copilul din punct de vedere academic ( în afara școlii ), emoțional,  comportamental, social, 

financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 

primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 

ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 

in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 

mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 

Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 

sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 

politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 

aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 

este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 

ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 

de comportamentul părinților. Familia trebuie să 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 
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pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 

care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun ( Killen, 1998 p. 143-159). 

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 

Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi 

disponibilitatea părinților de a le satisface. Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească 

copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula tactil, de a-l lua în brațe sau a-i vorbi 

cu blândețe, putem spune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 

Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de 

învățare. Piaget asemăna copilul cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi 

lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea pe 

el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui 

este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. 

Atâta timp cât aceste activități nu sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor. 

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 

Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 

părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a 

diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia 

din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte persoane. O bună 

capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau  descoperirile copilului 

său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 

De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările 

față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții nu observă 

calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare 

sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe 

neîmplinite, va avea față de copil așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților 

influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, ele pot stimula copilul, 

provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 

copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la 

iresponsabilitate. În momentul în care așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, 

pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

• Abilitatea de a pune limite copilului 

Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se 

construiește în mintea copilului autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru 

autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de un părinte. 

Din punctul de vedere al socializării copilului, putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta să 

se adapteze mediului și grupului din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu 

autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de către părinte a celei de-a doua variante poate conduce 

la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și reguli sau din contră, la unul extrem de timid și foarte 

temător. 

• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 

Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea 

de a răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați 

adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Se observă mai ales la copii mici că, imediat 

ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea părintelui. Totodată, în 

momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 

Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele 

trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut 

întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv. 

Pe lângă abilitățile importante pentru „funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria 

structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul 
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de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre 

cele mai importante pot fi menționate următoarele ( Irimescu, 2002 ): 

- asigurarea subzistenței și a educației; 

- educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; 

- dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, 

tehnice și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 

- orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în 

așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor 

interveni în viața de adult; 

- transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul cultural-normativ al 

societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale; 

- dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat 

sentimentelor altora; 

- controlul libertății de comportament, limitarea „transgresiunilor” de la normal, corectarea erorilor, 

oferirea unor îndrumări și interpretări. 

Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru 

o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de 

familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească, etc. 

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: 

• dragoste și securitate; 

Această nevoie este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea atașamentului. 

De măsura în care va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste va depinde calitatea viitoarelor relații 

sociale ale adultului cu colegii, cu prietenii, cu propria familie. Această nevoie reprezintă condiția 

dezvoltării unei personalități sănătoase. 

• de experiențe noi, de stimulare; 

Prin stimulare și experimentare se condiționează dezvoltarea inteligenței copilului. Jocul și limbajul 

sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul explorează 

lumea, își dezvoltă mecanismele de coping ( control ) cu situațiile provocatoare ale realității. Prin aceste 

experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare a celei externe, impregnată și colorată 

cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume internă ne face atât de deosebiți, 

unici în modul de a percepe și reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte ale realității. 

• nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile; 

Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile față de copil sunt esențiale în 

socializarea copilului. Acest mod de răsplată îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. Recunoașterea 

meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și nu rezultatul, atât pentru a 

încuraja copiii cu rezultate mai slabe, cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț 

rezultatul. Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului de 

sine și comportamentul său ulterior va fi în limitele acestui respect. 

• nevoia de responsabilități; 

Aceasta devine la o anumită vârstă o nevoie de bază a copilului. Prin satisfacerea sa, se dezvoltă 

autonomia copilului. Mai întâi copilul învață să se îngrijească singur, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. 

Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul se mărește și dau copilului sentimentul libertății în acțiunile 

proprii. Crescând astfel, la maturitate el va putea accepta responsabilitățile și răspunderile care îi revin. În 

același timp copilul învață regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ce este permis și ceea ce nu 

este permis. 

• nevoile de bază fiziologice ale copilului; 

La vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor. Ele sunt garanția 

supraviețuirii și a dezvoltării copilului. Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea acestor nevoi pot 

distorsiona dezvoltarea copilului. Consecințele sunt grave și sunt plătite atât de indivizi cât și de societate 

în ansamblu. Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea 

primară. Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei 

dimensiuni afective (Stănciulescu, 1996 ). 

• Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege lumea 

înconjurătoare; 
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• Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui                        

(părinți, rude, „altul semnificativ”).  Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul 

adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine 

despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă parte percepe 

lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă. 

Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative 

ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

• funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, 

explicații, informații, dar și indirect, prin mediul informațional din familie; 

• funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile 

purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 

• funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea 

autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, 

conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților se îmbină cu entuziasmul și energia 

tinerilor; 

• funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al 

familiei (Mitrofan, 1991). 

În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare 

importante: 

• reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării temelor, 

supravegherea executării sarcinilor primite etc.); 

• comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.); 

• cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). 

Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile 

particulare ale familiei respective. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 

școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 

școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor 

deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere. 

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 

structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă  

(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 

În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 

care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 

  În concluzie, educația trebuie să reprezinte o prioritate în viață, deoarece beneficiile aduse de aceasta 

sunt nemăsurabile. Ea șlefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în care oamenii 

ajung sa-și împlinescă țelul. 
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Cei șapte ani de acasă! - ,,Din suflet pentru mama!”                                                               

Educația în familie 

 

Prof. înv. primar Roșa Alina Mariana 

 

Disciplina formării și înălțării spirituale a omului este educația. Dacă medităm la conceptul de ,,om”, 

e necesar să îl asociem cu acela de ,,copil” (copilărie). Atributele dominante ale copilului, deși specifice 

vârstei, sunt ale unui om, care parcurge această etapă ca o făptură normală, dar cu taine ce trebuiesc ticluite, 

atât de către părinți, cât și de către dascăli. Copilăria este o excepțională calitate, dar și un neprețuit dar al 

umanității. Atenția acordată copilului, ca existență de sine stătătoare, cu o natură și un caracter propriu, îl 

eliberează și-l redă sieși, ca o primă caracteristică a naturii sale și de mare importanță în derularea procesului 

educativ. 

Fiecare om ,,visează ” în copilărie ,,să crească mare”, să devină ,,ceva” ori ca  cineva,  pe drumul 

vieții. Unui copil poate să îi rămână în suflet o persoană, o înclinație, o vocație anume, dacă un adult, 

apropiat sufletește, începând cu părinții, bunicii, continuând cu educatorii, îi prezintă încredere, își 

dovedește măiestria prin manifestarea unei atitudini de viață, prin noblețea unor fapte sau atitudini, prin 

exercitarea unei profesii. Un copil poate să viseze în grădiniță  să  fie aviator, ca  peste un an  să vrea să fie  

învățător, apoi – pianist, ori profesor de fizică, peste câtva timp – inginer, electronist ori  muzician, medic 

etc. Prea puțin  luăm în considerare primele răspunsuri ale copilului la întrebarea ” Tu ce vrei să fii când 

vei crește mare?” 

Omul începe să comunice cu lumea în care pășește, încă din prima zi de viață. Mediul familial oferă 

primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală. În familie copilul este 

părtaș la primele lecții de viață. 

În această etapă importantă din  ciclul său de viață sunt dobândite principalele motivații și deprinderi 

ale viitorului adult. Așadar, primul intermediar pentru lansarea în societate, matricea care imprimă 

copilașului primele și cele mai puternice trăsături caracteriale și morale, este familia. Ȋn mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Ei sunt cei care îi oferă un prim model de învățare. 

Responsabilitatea educării copilului, în primele etape ale vieţii, îi revine familiei,  primul univers 

afectiv şi social: mama ,,construiește” atmosfera intra-familială  şi asigură  securitatea afectivă, iar tatăl 

,,gestionează” comunicarea socio-familială şi respectarea normelor, amândoi părinţii asigurând  

sentimentul de confort şi securitate, răspunzători fiind de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea 

comunicării în universul vieţii de familie.  

Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul autorității, al 

siguranței, al puterii. 

Așadar, familia este prima şcoală a copilului. El află primele informaţii despre lumea înconjurătoare, 

primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

Pornind de la acest deziderat, încă din primii ani de viață, din sânul familiei, trebuie să-i învățăm pe 

copii să învingă dificultățile prin intervenții reale, posibile, să-i facem să-și exerseze capacitatea de a opta, 

de a decide, de a creea, de a valorifica, prin exemple de viață, fapte simple, reale sau provocate, pe înțelesul 

lor, ajutându-i să exploreze universul copilăriei, cât mai frumos și benefic. 

Prima zi din viaţă, prima zi în grădiniţă, prima zi la școală sunt evenimente pe care părinţii şi le 

,,înregistrează” nu numai prin intermediul ,,documentelor oficiale de suflet” – fotografiile, ci și direct, 

artistic, sculptate în lăcașurile cele mai adânci ale sufletului. 
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Pe urmele părinților vin, apoi,  profesioniștii grădiniţelor şi şcolilor să se ocupe de educarea şi 

instruirea copiilor la un nivel superior de cunoaştere, responsabilitatea educării unei generații revenind, de 

fapt, întregii comunități.  

Educaţia se face prin mediul în care se află şi experimentează copilul. Cu el și pentru el, se transformă 

informația în cunoaștere și cunoașterea în experiență.  

Formarea copiilor se întemeiază în mare măsură pe calitatea comunicării noastre cu ei. De felul în 

care adulţii transmit cunoştinţele şi părerile lor despre realităţile înconjurătoare depinde formarea viitorului 

adult. Cuvintele formează personalităţi sau le blochează, de aceea în actul permanent al comunicării, adulţii 

(părinţi, educatori, învăţători, profesori, educatorii în general)  

Educația zilelor noastre tinde spre formarea unor oameni având o personalitate creatoare și armonios 

dezvoltată, capabilă să se integreze activ în mediu,  să facă față schimbărilor din ce în ce mai accelerate și, 

mai mult, să le provoace, în limita posibilului, în sensul dorit. Și pentru ca toate acestea să se întâmple, 

iubirea părinților devine pedagogie și psihologie pură, reală, cea mai atent aplicată, care îi pregătesc pe 

copii pentru lansarea în universul școlarității și al vieții, pe mai departe. 

Educaţia este, de fapt, reconstrucţia realităţii, a experienţei şi tocmai de aceea procesul şi scopul 

educaţiei trebuie să fie acelaşi: viaţa însăşi, simplificată la parametrii corespunzători capacității de 

înțelegere a viitorilor adulți, cu pornire din mediul familiei, cel mai cald, mai blând și mai confortabil sălaș 

al celor mai frumoase amintiri. 
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Ca să vorbim despre educația în familie, cred că ar trebui să aruncăm o privire asupra modului în care 

este definită aceasta din punct de vedere al legilor statului, dar și din punct de vedere religios. Acest demers 

este necesar pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra acestei probleme.  

Astfel, în Constituţia României, la Art. 48 se consemnează: 

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul 

şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. 

(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria 

religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. 

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. 

Legea fundamentală oferă cadre generale asupra acestui aspect, fără a neglja dreptul și îndatorirea 

părinților de a asigura educația și instruirea copiilor. 

În Codul civil, la articolul 258 se consemnează: 

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe 

dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor. 

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 

(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi 

dezvoltarea şi consolidarea familiei. 

(4) În sensul prezentului Cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.   

În ce privește concepția creștin-ortodoxă, familia este legătura dintre un bărbat și o femeie, uniți prin 

Taina Nunții, având ca scop întrajutorarea, menținerea moralității soților și nașterea, creșterea și educarea 

copiilor. Elementul esențial al căsătoriei îl reprezintă iubirea, având ca model iubirea intra-trinitară și, mai 

ales, iubirea lui Dumnezeu față de lume, manifestată mai cu seamă prin Fiul Său, Iisus Hristos. Iubirea „nu 

este un simplu sentiment, cum suntem înclinați să credem. Este mai mult decât atât. În concepția creștină 

iubirea izvorăște din însăși ființa spirituală a omului”.1 

Având în vedere că dragostea stă la baza întemeierii și continuității unei familii rezultă că de aici 

decurg și îndatoriri pe care fiecare familie trebuie să le îndeplinească, în deplină înțelegere. În afară de 

îndatoririle economice, soții au dreptul și obligația de a educa proprii copii, astfel încât aceștia să fie 

pregătiți pentru o viață adultă normală, să se integreze în societate. Educația copiilor începe, putem spune, 

de la cea mai fragedă vârstă, find un proces care se desfășoară continuu. Copilul înțelege ceea ce se întâmplă 

în jurul lui, chiar dacă noi nu avem această impresie. La vârstă fragedă puterea exemplului este hotărâtoare, 

copilul având tendința de a-i imita pe adulți, în special pe părinți. Educația primită în primii 7 ani de viață 

rămâne întipărită în suflet pentru totdeauna, de aceea, această perioadă este foarte importantă în dezvoltarea 

personalității copilului. El trebuie să dobândească încă de pe acum abilități de socializare, de comportament 

în diverse situații, de disciplină personală și socială. 

De cele mai multe ori se spune că în „meseria” de părinte suntem repetenți și aceasta pentru că, dintr-

o iubire înțeleasă greșit, ajungem să facem greșeli grave de educație. Spre exemplu, un părinte autoritar nu 

este mai puțin iubitor, dar el știe că prin exercitatea autorității copilul se va dezvolta armonios. Sigur că 

autoritatea trebuie îmbinată cu momente de prietenie, de joacă, de petrecere a timpului împreună. 

Observăm, uneori, în magazine copii care plăng, strigă, se manifestă zgomotos pentru că nu li se cumpără 

o jucărie sau altceva. În astfel de momente el speculează lipsa de autoritate, slăbiciunea părintelui pentru a 

obține ceea ce-și dorește. Mai târziu, acești copii vor considera că pot avea tot ce-și doresc, iar un eșec va 

deveni catastrofal pentru ei. 

 
1 Dr. Mladin, Nicolae, Mitropolitul Ardealului – „Studii de teologie morală” , Sibiu, 1969, p. 352 
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În calitate de profesor am observat că acolo unde au fost carențe în educația din primii 7 ani, unde 

părinții nu au fost autoritari, copiii nu manifestă interes pentru școală, sunt indiscliplinați, se manifestă 

necolegial, se izolează de grup. Am auzit mulți părinți ai unor copii de școală gimnazială afirmând că nu 

mai au ce să facă, nu-i mai pot determina să aibă o atitudine pozitivă față de școală, colegi, profesori.  

Ori la această vârstă copiii nu au capacitatea de a disemina corect binele de rău, de a privi în viitor, 

de a înțelege avantajele educației în școală. În rândul acestora există și cea mai mare rată a abandonului 

școlar, iar legea nu vine în sprijinul cadrelor didactice pentru a-i determina pe parinți să-și trimită copiii la 

școală, iar pe cei din urmă să frecventeze cursurile cu seriozitate. Consider că aceștia au nevoie de asistența 

unui psiholog școlar, dar din păcate, și mai ales în mediul rural, acesta lipsește.   

De felul în care sunt educați copiii de vârstă preșcolară, afirm cu tărie, depinde și succesul lor în 

școală și, mai apoi, în viață. 
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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 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 ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 

însuşeşte limbajul. 

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. 

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. 

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. 
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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 colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 

scolare. 
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“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 

Într-o lume tot mai tulbure, copiii au nevoie să fie cât mai bine pregătiţi de către părinţi pentru viaţă. 

Marea problemă este să educi copiii cu dragoste şi să-i disciplinezi în mod echilibrat, astfel încât ei să se 

străduiască să devină adulţi cu simţul răspunderii. Mulţi părinţi se întreabă ce e de făcut şi cum ar putea să 

le ofere un model bun care să fie acceptat şi de copii. 

Premisa unei formări eficiente este iubirea necondiţionată de care copilul are nevoie pentru a se 

maturiza şi pe care nu o poate găsi decât alături de părinţi. Familia reprezintă cadrul fundamental în 

interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu 

de creștere și dezvoltare. Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de 

asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale.  

Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 

adevărat că rolul mamei este mult mai important și mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit. 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.  

Copiii cu dizabilități au aceleași nevoi ca orice alt copil - să invețe, 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 i-a 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 in cazul oricărui copil, viitorul său este influentat de viziunea pe care 

o au părintii și de angajamentul  in vederea realizării visurilor acestuia.   

Părinții copiilor cu dizabilități au multe dileme și intrebări la care, in cele mai multe cazuri, nu găsesc 

răspunsuri sau solutii. Una dintre acestea este: „De ce a trebuit să mi se intample tocmai mie așa ceva?” 

Unii părinti nu reușesc să se împace niciodată  cu această situație. Ei nu admit această realitate, o resping, 

se luptă cu ea, uneori forțând unele explicații: „Copilul este destept dar e distrat”, „Ințelege totul dar nu 

vorbește încă” etc.  

Unii dintre aceștia amână chiar prezența la specialiști așteptând o minune. În familiile copiilor cu 

nevoi speciale zilnic apar provocări ce riscă să deterioreze relațiile dintre membrii familiei, fie că e vorba 

de atenția specială pe care o necesiă copilul cu dizabilități sau de costurile financiare necesare 

tratamentului/recuperării copilului. Aspectele cauzatoare de stres sunt: aflarea diagnosticului, îngrijorarea 

cu privire la evoluția copilului, integrarea în comunitate etc.                                                                                      

Este foarte important ca toți membrii familiei să fie solidari și să se sprijine reciproc pentru a face 

față provocărilor întâmpinate 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 
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familiei este fundamental, atât în ceea ce privește recuperarea medical-psihologica cât și în ceea ce privește 

integrarea și educația pentru societate. Un copil poate fi abandonat într-un colț de pat, ajungând să se legene 

compulsiv sau, dimpotrivă, poate fi înscris la școală, dus  la psiholog, logoped, medic, integrat social.  

Varianta a două oferă unitatea normalizării prin recuperare, în timp ce prima condamna copilul la 

izolare și nedezvoltare. Este foarte important și climatul moral, social din familie, calitatea relațiilor dintre 

părinți precum și conditiile materiale (spatiu, aerisire, prezența jucăriilor și facilităților de joc). Șansa 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 cât 

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. Copilul are nevoie de 

foarte multă dragoste și de părinți speciali pentru a depăși nevoile sale speciale.  
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Educaţía în familie în primii 7 ani 

 
G. P. P. 25 Oradea                                                                                                                    

Ed. Roșca Sanda Simona 

 

 

Familia este primul loc în care copilul crește și se dezvoltă sub acțiunea modelatoare a mediului 

familial. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției 

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un candidat la maturizare (H. Pierot), deosebit 

de receptiv la infuențele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. 

La vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitație, acesta raportându-se permanent la 

persoana adulților.Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea și tipul relațiilor copil părinți 

vor marca profund evoluția viitoare a copilului (G. Mauco). 

În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esențială pentru dezvoltarea sa psihică și este o sursă 

primară de dragoste și afecțiune. Chiar de la naștere, familia are o puternică influență asupra dezvoltării 

sale fizice, intelectuale, morale și sociale,cunoscându-se importanța celor șapte ani de acasă. În familie 

copiii câștigă și dezvoltă aproape toate achizițiilee importante (psihomotorii, cognitive și afective).  

Părinții sunt cei dintâi educatori ai copiluluilor, (fiecare membru este special, are rolul său și este 

indispensabil) pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi de viață și sunt model pentru copil. 

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este și prima bază de lansare a lui în lume. Există 

multe familii care consideră că a crește și educa un copileste ceva ușor și simplu, care nu necesită cunoștințe, 

priceperi și deprinderi speciale. 

Educarea unui copil este însă o sarcină grea și foarte complexă, iar părinții sunt direct răspunzători 

(arta de a fi părinte se învață). Familia ar trebui să îl obișnuiască pe copil cu un program, astfel copilul știe 

ce are de făcut pe parcursul întregii zile: somnul, alimentația, grădinița, jocurile în aer liber, sarcinile primite 

în cadrul familiei (respectând nivelul de vârstă). În cazul în care se schimbă ceva în orarul, rutina copilului 

acesta trebuie pregătit din timp. 

Primele cunoștințe despre ceea ce ne înconjoară, le primește de la familie, prin comunicarea continuă 

cu membrii familiei, copilul își însușește limbajul. O mare atenție trebuie acordată nesfârșitelor întebări, 

semn al dezvoltării intelectuale și a curiozitățiide a cunoaște cît mai multe lucruri. Este absolut necesar să 

se satisfacă această curiozitate de a cunoaște, trebuie să se răspundă copilului pe înțelesul lui, astfel riscăm  

Pentru o cât mai bună educare a copilului, este nevoie de stabilirea unor relații și reguli între membrii 

familiei. Câteva caracteristici ale unui mediu armonios: stima reciprocă între membrii familiei, dragostea 

părintească față de copil, consecvența cerințelor, respectarea regulilor, exemplul personal pe care îl dau cei 

mari. Prin instituirea unor reguli se facilitează învățarea unor  comportamente dorite, se stabilesc limitele 

acceptate ale comportamentelor copiilor. Respectarea unei reguli presupune dezvoltarea capacității copiilor 

de a planifica și de a inhiba un comportament, atunci când i se cere. Copiii învață de mici că fiecare context 

social are anumite reguli (de ex., ca să se joace cu jucăria fratelui său, întâi va trebui să i-o ceară). 

Regulile se formulează și sunt clar definite, nu sub forme generale (de ez. Să fii cuminte). Ele 

trebuiesc formulate în termeni afirmativi, în loc să spună copiilor ce să nu facă, ar fi de dorit să le 

comunicăm ceea ce au voie să facă și ceea ce se așteaptă de la ei, interdicțiile suntpercepute ca un element 

de presiune amenințătoare. 
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Regulile trebuiesc discutate cu copiii, aceștia fiind încurajați să le propună chiar ei, să le ilustreze prin 

desen. Părinții trebuie să respecte regulile astfel încât copiii să le poată interioriza, interiorizarea apare în 

momentul în care copiii transpun regula în comportament. Orice regulă presupune două componente: 

stabilirea comportamentului adecvat , urmat de consecințe pozitive și stabilirea administrării consecvente 

a penalizărilor atunci când comportamentul nu este urmat. Numărul de reguli 3/4 pentru copiii de 3 ani, 

5/6/ pentru cei de 5 ani, pentru cei de 2/3 ani reguli generale: adunați jucăriile, ascultați când cineva vorbește 

etc.Penru că respectarea regulilor reprezintă un proces de învățare, comportamentele pe care copiii le 

respectă trebuie apreciate și recompensate în acel moment și nu după o oră sau o zi, când copilul este confuz, 

neștiind pentrun ce este apreciat. 

Disciplina nu trebuie să fie un mijloc la care apelăm numai când ne confruntăm cu un comportament 

nedorit, inacceptabil, ea ar trebui să existe permanent în cadrul familiei, copilul fiind convins de dreptatea 

părinților, în care au deplină încredere, iubirea și disciplina merg mână în mână, iar pedeapsa deși poate 

stopa un comportament nedorit, nu arată exemple pozitive. Un copil abuzat se simte lipsit de dragostea 

părinților,care pentru el sunt doar niște ființe de care trebuie să se teamă. 

A fi responsabil ca părinte înseamnă în primul rând a-ți asuma responsabilitatea d a avea un copil, 

este o schimbare ireversibilă în viața noastră.Este un șah, în caretrebuie gândită atent fiecare mișcare, 

deoarece copilăria este un capitol important din viață, ce pune bazele personalității de mai târziu. 

Multe dintre lucrurile care ne sunt necesare pot aștepta, numai copilul nu. Acum e timpul când se 

formează, copilului nu i se poate spune: așteaptă până mâine, numele lui e azi, (Gabriela M.) 

  

Bibliografie: 
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Educația în familie 

 

Prof. înv. primar, Roșca Viorica                                                                                             

Școala Primară Suplac, jud. Mureș 

 

După John Dewey ,,Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala 

trebuie să reprezinte viața actuală, viată tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce 

în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” 

După cei șapte ani, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în asigurarea educației 

copiilor. Educația este o acțiune la care își dau concursul pe lângă școală, familia, întreaga societate. 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este o necesitate. 

Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață 

ale copiilor (mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură). O serie de aspecte ale comportamentului 

elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva fără contactul cu 

familia. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers, activitatea de 

la școală este o continuare a activității de acasă. Întregul proces de instrucție și educație se realizează atât 

la școală, cât și acasă.  

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. Este mediul care 

satisface/ ar trebui să satisfacă cât mai multe dintre nevoile membrilor ei. Este universul care produce și 

întreține dragostea, atenția, respectul, admirația.  

În familie, satisfacerea nevoilor copilului reprezintă o prioritate. Nu țin seama doar de nevoile 

fiziologice (hrană, apa, căldură, igienă), de cele de securitate (ocrotire, primejdie, reguli, unitatea și 

stabilitatea familiei) ci mai ales de cele psihologice, care nu pot fi satisfăcute decât prin dragoste și 

cunoaștere. Dacă nevoile psihologice sunt respectate, copiii devin mai puternici și mai capabili să se 

adapteze, mai echilibrați emoțional, mai capabil să învețe. Nevoia de dragoste și siguranță este cea mai 

importantă nevoie la vârsta școlară. Ea oferă baza viitoarelor relații pe care le are copilul în familie cu 

părinții și frații, cu prietenii, cu colegii, cu propria familie mai târziu. 

Funcția educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viață, sentimentelor. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral și estetic. 

Școala, alături de familie, influențează personalitatea copilului. Sunt părinți care își propun să ajute școala, 

alți părinți nu manifestă  interesul necesar față de evoluția copilului, lasă școlii toată grija. În domeniul 

învățării elevului, în domeniul comportamentului, a dezvoltării lui fizice, intelectuale și estetice, a 

deprinderilor de muncă, a angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală, 

familia colaborează cu școala. 

Părinții trebuie să știe cum își pot ajuta copiii în învățarea lecțiilor, în controlul temelor de acasă.  

Copilul nu trebuie să vină la școală cu temele nefăcute. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă 

copilul are un comportament corect față de învățătoare și colegii de clasă, dacă purtarea pe stradă și în alte 

locuri este corespunzătoare. 

Rolul familiei în educația copilului nu încetează la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor 

părinți, de felul: ,,l-am dat la școală, învețe-l dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplinii cu totul lipsa de 

preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, 

școală și familie, există o legătură în interesul comun al educării copilului. 
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Importanța educației în familie 

 

Roșiu Daniela 

 

 

Responsabilitatea părinţilor în realizarea educaţiei. Părinții pot doar oferi sfaturi și să-și îndrepte 

copiii pe drumul cel bun, dar modul în care aceștia își formează caracterul se află doar în mâinile lor. – 

Anne Frank 

Educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea 

şi dezvoltarea socială. Pedagogia ca ştiinţă a educaţiei este chemată să găsească soluţii pentru a valorifica 

cât mai de timpuriu posibilitatile native alea copiilor, acordându-le şansa de dezvoltare prin stimulare şi 

prin crearea unor medii propice experienţei şi investigaţiei. Când copilul este foarte mic el nu poate 

„participa” direct la actul educaţional, influenţele sunt organizate şi pregătite de adulţii care îl înconjoară: 

părinţii şi ceilalţi membri ai familiei şi apoi educatoarea şi copii cu care interacţionează.  

Educaţia părinţilor cuprinde două aspecte: informarea şi formarea parinţilor pentru a organiza 

activitatea educativă cu copiii - respectarea unor reguli, norme "generale" care s-au conturat în urma 

cercetărilor şi a practicilor educationale şi care asigura un climat educational pozitiv (să dai copilului 

sentimentul de securitate, sentimentul că este dorit şi iubit; să- l înveţi pe copil cu independenţa şi 

asumarea responsabilităţii; să eviţi conflictele, să ştii să le depăşeşti; să respecţi sentimentele, nevoile, 

datoriile copilului; să te interesezi de ceea ce face copilul, să tratezi dificultăţile lui; să favorizeze creşterea, 

dezvoltarea, mai curând decât perfecţiunea); informarea şi abilitarea părinţilor pentru a asigura învăţarea 

în familie a "profesiunii" de soţ şi de părinte. Comportamentul părinţilor trebuie să fie adaptabil la situaţiile 

de interacţiune cu copiii.2 

Intervenţia socio-educaţională este definită ca un complex de măsuri care sprijină familia şi 

intervine în mecanismele care favorizează relaţiile intrafamiliale în sensul educaţiei familiei şi a educării 

copilului. Intervenţiile socio-educaţionale sunt în principal: de educaţie - a familiei, a părinţilor; de 

consiliere - a familiei, a părinţilor.3  

Mia Kellmer Pringle recomandă 10 comandamente legate de educarea unui copil, (citată de J. P. 

Deschamps): 

1. Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importanţă fundamentală 

pentru sănătatea spiritului, la fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru sănătatea corpului. 

2. Oferiţi copilului o mare din timpul şi din înţelegerea dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura sunt 

mult mai importante decât un menaj bine făcut. 

3.Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea 

spirituală. 

4.Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea ce permite explorarea, imitaţia, 

construcţia şi creaţia. 

 
2 Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A --- la Z, Mic dicţionar al vieţii de familie, , Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 127-

128. 

3 Vrasmaş, E.A., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, p. 30. 
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5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat. 

6. Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce mai mari, deoarece simţul 

responsabilităţii se dezvoltă doar prin activităţi practice. 

7.Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi adapteze comportamentul la 

caracteristicile acestuia. 

8.Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprobării trebuie să 

ţină cont de temperament, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului. 

9.Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu abandonul; părinţii pot respinge 

comportamentul copilului, dar nu-şi pot respinge propriul copil. 

10. Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul este cel care trebuie să descopere 

necesitatea aesteia.4 

Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei copiilor 

în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai oferă suficientă 

afectivitate şi sprijin copilului- elemente atât de necesare dezvoltării armonioase.  

Părinţii trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil: -este o persoană cu anumite caracteristici, 

speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de dezvoltare; -are drepturi egale care trebuie recunoscute de 

către societate şi în special de către părinţi; -copilul are o personalitate individualizată. 

Fiecare copil trebuie să înveţe viaţa în comun, „să înveţe egalitatea modului în care este tratat 

de adult, să înveţe să coopereze, să dobândească o relativă armonie şi să se raporteze la altul”.5  

În familie se dobândesc primele acte de socializare – relaţii, mai ales cu mama, obiecte, persoane, 

conduite -, care capătă trăsături specifice în funcţie de starea material 

– economică şi culturală a cesteia. Influenţele realizate de părinţi, în contactul cu copiii lor, sunt 

încărcate de socializare, se formează capacitatea evaluării faptelor admise social şi conştiinţa 

responsabilităţii sociale. 

Familia joacă rolul principal în construirea abilităților sociale la copii. Modul în care părinții comunică 

între ei și cu ceilalți va constitui un model de relaționare care va fi urmat întocmai. Ca atare, se recomandă 

ca aceștia să cunoască anumite aspecte fundamentale pentru o bună comunicare.  

Pregătirea copiilor pentru căpătarea independenţei şi pentru integrarea socială presupune 

participarea la activităţile familiale şi  asumarea  unor  responsabilităţi  prin care fiecare îşi îndeplineşte 

statutul şi rolul în familia sa. Activităţile la care participă mai frecvent copiii împreună cu părinţii  se 

desfăşoară cotidian, altele  sunt periodice sau ocazionale. Prin aceasta se constată indirect şi timpul pe 

care îl petrec copiii în mod activ, împreună cu părinţii, cu familia lor şi situaţiile mai frecvente de 

cooperare în familie.   
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Cei șapte ani de acasă 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. ROȘOIU NICOLETA                                                              

GRĂDINIȚA GHIRDOVENI, JUD. DÂMBOVIȚA 

   

„Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 

reprezentând bagajul lui educative.Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui 

om.Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele 

deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

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. 

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. 

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, 

 

▪ Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină 

conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
 

▪ Comportamentul cu prietenii.   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. . 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. 

 

          Respectul începe de acasă, de aceea e timpul să impui și să oferi respect în casa 

 

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 regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le 

stabilesc părinții sau educatorii. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul unor  ani de experienţe, cu încercări, 

eşecuri şi reuşite.  

Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice cand e vorba despre educația copilului său.  

 

Iată  cele  5 reguli pentru reusita educației copilului: 

 

• Regulile trebuie să fie clare 

• Regulile trebuie să fie concrete 

• Regulile trebuie să fie constant. 

• Regulile trebuie să fie coerente 

• Regulile trebuie să fie consecvente 

 

„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 comportăm  şi ne educăm 

copiii,  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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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

PROF. ROSU ANAMARIA 

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA ORTISOARA, JUDETUL 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 

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 de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM.   
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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 și succesul școlar 

 

 

Prof. înv. Primar Roșu Nicoleta Denisa 

Școala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru,, com. Hemeiuș, jud. Bacău 

 

 
 

Încă de la începutul secolului trecut, Kant - urmărind un proiect de emancipare a condiţiei umane - 

scria: "Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar 

pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de 

sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea" (Kant, Im. 1992, p.15). În 

fiecare ţară din Uniunea Europeană există structuri formale organizate de participare a părinţilor în sistemul 

educaţional.  

Legislaţiile şi proiectele de reformă educaţională ale anilor ’90 au definit în majoritatea ţărilor noi 

legi referitoare la participarea parentală în sistemele educaţionale. Autonomia şcolilor şi participarea 

părinţilor la gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor şi legislaţiilor actuale.  

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne şi 

gospodăreşti adăugându-se preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, 

dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea 

învăţământului obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea 

faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia 

părinţilor.  

Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară. "Deoarece axa directoare a civilizaţiei occidentale este 

înaintarea persoanei spre mai multă libertate şi fericire, înaintarea societăţilor spre mai multă înţelegere şi 

justiţie... şi dat fiind demisia unui număr de părinţi şi faptului că un număr crescând de copii vin fie din 

familii destrămate, fie din medii analfabete şi o comunicare între părinţi şi copii nu se face întotdeauna 

foarte bine (părinţi născuţi într-o lume aproape imobilă încă, au copii care sunt născuţi într-o lume 

bulversată), pentru toate aceste motive şcoala are în sarcină o misiune suplimentară" (Domenach, J.M., 

1989). 

O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locala pentru calitatea educaţiei 

si succesul şcolar, care reclama căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii şi 

comunităţi. Avem în vedere ca şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala 

a copiilor şi adolescenţilor.  

Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se considera pe ele însele si 

elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. Cercetările desfăşurate în Statele 

Unite şi în unele ţări din Europa arata ca atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca 

parteneri, beneficiarii sunt elevii.  

 

Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunităţi pot: 

 

• ajuta profesorii în munca lor; 

• perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 

• îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar; 

• îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 

• dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor; 

• conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii; 

• stimula serviciul comunităţii în folosul şcolilor; 

• oferi servicii şi suport familiilor; 

• crea un mediu mai sigur în şcoli.  
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Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 

la şcoalăa şi, mai târziu, în viaţă.  

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 

şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  

 

Se cunosc următoarele forme maiimportante de organizare (instituţionalizată) a educaţiei părinţilor şi 

a colaborării şcoală-familie: 

 

•  asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru prima 

oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut);  

• şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 

Germania);  

• consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din parinti, cu rol 

informational, consultativ si decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); 

• comitete de părinţi pe clase şi scoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 

probleme (în tarile est-europene). 

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.Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază 

cîteva principii esenţiale: 

• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 

• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

• Toţi copiii pot învăţa. 

• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 

Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă. În cei peste 27 de ani de experienţă ca învăţător, am observat că există un set comun majorităţii 

părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice.  

Iată câteva dintre ele: 

• să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

• să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

• să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

• să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

• să întărească discipina copiilor; 

• să comunice des şi deschis cu părinţii; 

• să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. 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.În relaţia şcoală- familie pot apărea 

dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material 

(se cere un surplus de efort din punct de vedere material sau de timp).  

Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu 

referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la 

gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa 

de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, 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, 
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spectacole, etc.), 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. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie,  cadrul didactic poate să comunice cu părinţii 

prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să efectueze vizite la 

domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată 

de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 

neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze 

este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice 

trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar 

şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

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 îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 
 

Prof. înv. primar Roșu Silvia - Georgiana, 

Școala Gimnazială Nr. 5, Galați 
 

 
 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

fiind baza educației instituționale. Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct 

de vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. 

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, cel mai important rol fiind 

exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta vârstă, rolul exemplului este foarte important. 

Primele impresii despre lume și viață, despre fenomenele din natură și societate, copilul le primește 

din familie. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este bine și ce este rău. Procesul educării 

morale a copilului este de lungaă 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 pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe 

care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. 

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. Ei 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. 

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.  

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 parinți lucrează de dimineață până seara 

și care nu petrec prea mult timp împreuna 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 viață, 

societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. 

Prin urmare, educația în familie, fie ea morală, estetică, fizică sau intelectuală, reprezintă baza 

educației instituționale de mai târziu care va fi eficientă dacă se realizează o strânsă legătură între școală și 

familie.  
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Cei șapte ani de acasă 

 

Prof. înv. primar Rotaru Alice-Marilena                                                                                                                                       

Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași 

 

 

Conform Dexonline „a nu avea cei șapte ani de acasă” este o expresie care înseamnă „a fi prost 

crescut”. Opusul acestei expresii, „a avea cei șapte ani de acasă”, semnifică „a fi bine crescut”. 

Un important studiu  numit Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de 

la naștere la 7 ani realizat de UNICEF în țara noastră și publicat pe site-ul Ministerului Educației precizează 

în introducere următoarele aspecte: 

„80% din arhitectura cerebrală a individului se dezvoltă în perioada prenatală. 60% din structurile 

mentale ale unui adult se formează în primii trei ani de viață  și  din acestea 50%  înainte de naștere. Copilul 

se naște cu 100 miliarde de celule nervoase, între 1/4 și 1/5 din celulele nervoase ale creierul unui adult și 

petrece primii trei ani din viață adăugând celule gliale pentru a sprijini și hrăni acești neuroni.  

În primul an de viață are loc o explozie sinaptică ce este susținută de interacțiunile cu cei care îl 

îngrjesc. ... La 6 ani copilul are două treimi din creierul unui adult și are de 5-7 ori mai multe conexiuni 

între neuroni decât creierul unui copil de 18 luni sau al unui adult. Creierul unui copil de 6-7 ani are o 

imensă capacitate de a realiza mii și mii de conexiuni dendritice între neuroni. Acest potențial de dezvoltare 

se finalizează în jurul vârstei de 10-11 ani, când copilul pierde cam 80% din acest volum de conexiuni 

neuronale. Ceea ce nu dezvoltăm sau nu utilizăm, pierdem ca și capacitate. O enzimă este eliberată în creier 

și dizolvă toate căile neuronale slab mielinizate.”6 

Este mai mult decât clar faptul că omul se formează în familie, aceasta având cel mai important rol 

în creșterea și dezvoltarea puiului de om, chiar din  perioada vieții intrauterine. După naștere, copilul   

reacționează pozitiv atunci când își simte sau când își aude mama, tatăl sau frații în jurul său. Se liniștește 

la mângâierile lor sau atunci când ei îi cântă sau încearcă să îi ofere confort sau alinare.  

Mama, mai presus de orice ființă, reușește de fiecare dată să înțeleagă și să aline durerea puiului de 

om. Îl hrănește și îl îngrijește, îi oferă protecție și confort, așa cum știe ea cel mai bine. Se pune mare accent 

pe hrănirea exclusiv la sân în primele șase luni de viață, pe alăptarea până la trei ani, date fiind beneficiile 

majore pentru imunitatea și dezvoltarea copilului. 

Legătura aceasta se menține pe tot parcursul vieții și de fiecare dată când suntem în impas ne adresăm 

mamei. Ei îi cerem ajutorul și sfatul mereu, fie că suntem micuți, fie că suntem adulți. 

Copilul de clasă pregătitoare este încă puternic legat de familie, mai ales în această perioadă în care, 

din cauza coronavirusului,  contactele cu cei din jur s-au diminuat simțitor. Copilul are o nevoie acută de a 

fi protejat în plus, de a avea siguranța că nimic rău nu i se va întâmpla. Ca de obicei, mama găsește soluția 

optimă pentru ca cel mic să se simtă în siguranță. Trebuie să ne jucăm mai mult cu copilul, să îl ascultăm, 

să realizăm acea conectare între noi și puiul nostru. Le citim copiilor povești terapeutice, modelăm 

împreună cu ei, silabisim, scriem, desenăm, gătim și dansăm. Practic, toate momentele zilei ar trebui 

presărate cu activități realizate în colaborare cu el. 

 
6www.edu.ro :: ORDIN nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea 

Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
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Puiul nostru ne imită comportamentul, limbajul, atitudinea și își dezvoltă propria personalitate 

datorită modelului pe care i-l oferim. De aceea trebuie să acordăm timp și suflet pentru a reuși să îl creștem 

și să îl dezvoltăm armonios. 

Un copil căruia nu i se acordă importanța cuvenită în familie iese ușor în evidență, din păcate, într-o 

clasă de elevi. Este cel care întotdeauna face orice pentru a fi remarcat. Se plictisește ușor, plânge, încalcă 

cel mai des regulile clasei, își deranjează colegii. În acest caz, o colaborare strânsă cu familia poate aduce 

îmbunătățiri în comportamentul lui. 

 Am ales ca activitate practică la clasă pentru Ziua Mamei o activitate de pe site-ul 

https://www.suntparinte.ro, care constă în conturarea și decuparea mânuței fiecărui elev, pe care se lipesc 

floricele decupate, inimioare conturate și decupate, la final scriindu-se un mesaj pentru mama. Am folosit 

și Caietul de creație numărul 5 al Editurii Edu,  pentru a decupa mesajul pentru mama. Copiii s-au bucurat 

foarte mult de idee și au realizat cu mult entuziasm lucrarea. 

Educația în familie reprezintă baza pentru viitorul fiecăruia dintre noi și reperul cel mai important al 

nostru. 
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Puterea exemplului 

 

Prof. Rotaru Elena-Ramona 
 

 

În dezvoltarea psihică a copilului specialiștii identifică, după ereditatea genetică, un factor necesar, 

dar nu și suficient pentru dezvoltarea lor psihică, importanța mediului care susține și creează ocazii de 

manifestare a particularităților psihocomportamentale. Primul mediu care care își exercită rolul formativ 

deosebit de important pentru întreaga viață este cel familial.  

Fiecare etapă din viața copilului pune amprentă asupra dezvoltării sale afective, motrice și 

intelectuale, iar vârsta copilăriei este esențială pentru conturarea și achiziția normelor unui comportament 

social corect. Educația primită acasă presupune dezvoltarea unui anumit grad de autonomie - să se îmbrace 

singur, să se spele, dezvoltarea politeții, a comunicării. În mod tradițional, un copil bine crescut salută, se 

comportă frumos în public, respectă partenerii de joacă, cunoaște reguli nescrise ale societății legate de 

recunoașterea greșelilor.  

Când vorbim despre cei șapte ani de-acasă, ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți, la formarea personalității și comportamentul său până la școală. Cei șapte ani de-acasă, transmite 

ideea că normele de bună conduită se învață în familie, chiar dacă în ultimii ani copiii sunt incluși în 

sistememe de învățământ de la vârste tot mai fragede, expresia a rămas de actualitate. Cu alte cuvinte, 

educația începe în sânul familiei, de aceea părinții au responsabilitatea de a pune bazele educației 

comportamentale și civice ale copiilor. Prin puterea exemplului, părinții transmit noțiuni despre bine și rău, 

despre reguli de comportament. Probabil acesta este și motivul pentru care în momentul în care un copil se 

abate de la anumite norme de conduită ale societății, de cele mai multe ori sunt învinuiți părinții acestora 

pentru că nu au știut să-i ofere cei șapte ani de-acasă.  

Desigur că educația pe care copilul o primește în acești 7 ani depinde de mai mulți factori: relația 

afectivă dintre el și părinți, specificul de dezvoltare a copilului, dar și pe valorile pe care se bazează familia 

și le transmite copilului. Relațiile familiale, cu constanța atitudinilor, cu frecvența și calitatea lor, contribuie 

la cristalizarea sentimentelor. Triunghiul copil-mamă-tată pun bazele afectivității pentru o viață, de aceea 

psihanaliștii îi acordă o importanță deosebită.  

Astfel, relația afectivă dintre părinți și copii este cea care îi permite acestuia să se dezvolte și să capete 

încredere în propriile forțe. Dacă el se simte iubit, îngrijit și protejat, va fi deschis către învățare. Apoi, 

trebuie ca părinții să realizeze faptul că ei sunt modele pentru copiii lor.  

Desigur, influențele exercitate de către familie asupra copilului nu sunt numai favorabile, numai 

pozitive, putem vorbi despre un mediu familial pozitiv sau negativ. Dar, ce trebuie un copil să învețe de la 

părintele său? În cartea sa Antiparenting, Savatie Baștoivoi, analizează situația în care se află părinții 

moderni observând o răsturnare a virtuților pe care s-a întemeiat civilizația europeană și înlocuirea lor cu 

contrarul acestora, ceea ce a dus la deformarea lumii în care trăim: o lume doborâtă de depresie, stres și 

egoism, o lume în care părinții plătesc bani pe cărți, cursuri și terapii pentru a învăța cum să fie părinți, ori, 

mai bine zis, pentru a învăța că nu sunt buni de nimic. Întrebările pe care autorul și le pune în lucrarea sa 

sunt tulburătoare, dar, din păcate reale și de actualitate. Există în lume familii în care au crescut deopotrivă 

un viitor medic, dar și un criminal; există, de asemenea cazurile în care se nasc și copii nedoriți.  

Atunci, dacă părinții oferă exemple copiilor, ce se întâmplă cu acel copil care nu are parte de un 

părinte bun? Desigur, cazul fericit este acela în care acest copil se va educa singur și își va îndrepta atenția 

spre alte modele...  

Cea mai profundă nevoie a copilului este aceea de a fi într-o comuniune de iubire, fie că o numim 

nevoie de protecție, instinct de apărare sau altcumva. Copilul se simte iubit în măsura în care părintele îl 

inițiază în tainele sale. Cu cât părintele e mai complex, cu atât copilul este mai fericit. Copilul se simte 

fericit nu atunci când este lăsat să facă ce vrea, pentru că el nu vrea ceva străin de ceea ce vor părinții săi, 

ci atunci când este îndrumat, inițiat în iubire. Copilul percepe lipsa de îndrumare ca pe un dezinteres, ca pe 
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un abandon, de unde și frica lui de însingurare manifestată prin gesturi extreme proprii adulților – furie, 

refuz, izolare. Nevoia de bază a copilului este de a fi precum părintele său. Faptul că mulți părinți se 

eschivează de la această responsabilitate prin diverse metode complică foarte mult lucrurile. Copilul  nu va 

fi mai independent, mai curajos, ci, va fi exact ca părinții săi.  

 

 

Lucrări de referință: 

 

Crețu, T. Psihologia vârstelor, Ed. Polirom, 2016 

Baștovoi, S. Antiparenting, Ed. Cathisma, București 2017 
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Importanţa educaţiei în familie 
 

 

 

Rotaru Georgeta – Cristina 
 
 

 

 

„Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace dacă familia e ostilă şi 

indiferentă.“ (H.H. Stern) 

 

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic felul în care copilul se va 

comporta în societate. Dacă părinţii sunt severi vor forma un tânăr lipsit de personalitate, fără încredere în 

sine şi fără voinţă, astfel că tânărul copil ieşit în societate e posibil să clacheze, să nu fie capabil să se 

descurce sau să aibă o latură agresivă. Pe de altă parte, părinţii care oscilează între severitate şi răsfăţ vor 

forma un individ capricios, încăpăţânat, dezorientat, căruia îi va fi greu să se integreze în societate. Un copil 

care nu primeşte o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la maturitate, sau toată 

viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic prin care să se autoeduce. 

Contează sau nu educaţia primită acasă de un copil? Unde sunt cei şapte ani de acasă? La şcoala nu 

vă învăţa nimic? Sunt întrebări tot mai des auzite în jurul nostru. Consider că educaţia primită acasă are un 

rol important în parcursul şi în dezvoltarea fiecărui copil. Este un lucru ştiut faptul că educaţia de acasă este 

un proces care nu se încheie niciodată, dar trebuie să ţină cont de etapele de dezvoltare prin care trece 

copilul. Deşi tot mai des se aude întrebarea „la şcoala nu vă învaţă nimic?“ sunt de părere că părinţii, şi nu 

cadrele didactice, sunt cei care ar trebui să le explice copiilor ce le este permis să facă şi ce nu, să le 

stabilească reguli clare, atât pentru acasă, cât şi pentru la şcoală, cât şi consecinţele aplicate în cazul în care 

regulile sunt încălcate.  

Şi nu spun acest lucru doar pentru că sunt cadru didactic, sunt părinte şi am încercat să educ copiii 

înainte de a-i trimite în colectivitate, am încercat să îi fac să înţeleagă ce este corect şi ce nu, ce este bine şi 

ce nu. De reţinut este faptul că fiecare copil este unic, aşa că un părinte trebuie să fie implicat în educaţie 

astfel încât să se formeze un echilibru între regulile stabilite şi personalitatea copilului. De asemenea este 

important ca ambii părinţi să contribuie la educarea copiilor şi să nu existe „conflicte“ în ceea ce priveşte 

modul de educare şi metodele folosite. 

„Trebuie să amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în 

inima lui încă din pântec, imaginile viciului şi a patimilor.“7 

Ţinând cont de afirmaţia de mai sus, aş putea spune că educaţia începe din momentul conceperii 

copilului. Mama, încă din pântece, va avea grijă de pruncul său; îi va transmite sentimente de linişte şi de 

afecţiune, o alimentaţie sănătoasă şi un climat favorabil, acestea având un rol important în dezvoltarea 

copilului. 

Se spune că prima şcoală a copilului este familia, iar părinţii sunt primii profesori ai copilului. Dar ce 

ne facem când aceasta lipseşte cu desăvârşire? Cum mai primeşte copilul educaţia aceea „sănătoasă“? Nu 

puţini sunt cei care trăiesc în medii sociale nefavorabile, în familii destrămate sau pur şi simplu familia 

oferă în locul educaţiei banii. Cu aceşti copii ce se întâmplă? Tind să cred că ei se autoeducă, se inspiră din 

faptele din jurul lor, sau cad pradă unei educaţii „nesănătoase.“ 

Eu, ca părinte, consider că este important să ştii să transmiţi copiilor câteva mesaje ale educaţiei care 

să-i ajute în dezvoltare. Unul dintre acestea ar fi „e normal să fii altfel decât ceilalţi“, fiecare copil este unic, 

părintele îşi demonstrează iubirea prin felul în care îi poartă de grijă, nu comparându-l cu ceilalţi copii. Un 

alt mesaj important pe care trebuie să-l transmitem copiilor este acela că e normal să facă greşeli. Trebuie 

să-i educăm astfel încât să ştie că unele greşeli sunt permise şi că din greşeli pot învăţa, se pot autocorecta 

şi astfel obţin succese mari. 

 
7 Cum să educăm otrodox copilul. 300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici, Ed. Sophia, Ed. Cartea 
Ortodoxă, București, 2011, p. 28. 
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În concluzie, cred cu tărie că responsabilitatea părinţilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor este una 

enormă.  

Majoritatea cazurilor de dependenţă, delicvenţă, neadaptare socială au ca pornire lipsa educaţiei 

familiale „sănătoase“. Principala condiţie ca un copil să aibă o educaţie corectă reprezintă capacitatea 

familiei de a o face. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

PROF. ROTARU GRAȚIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, BACĂU 

 

 
 

Un vechi proverb englezesc spune: „ Politețea nu costă nimic și cumpără orice!” 

Copiii spun ce aud și fac ceea ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși. 

Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice și intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine” , există factori care pot influența 

această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte dintre acești factori țin strict de mediul familial și de 

felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Politețea – „oglinda familiei” 

I Salutul – prima normă de conduită învățată în familie. 

II Comportamentul în public – un copil „bine crescut” știe să răspundă la întrebări și să susțină, la  

rându-i conversația, își așteaptă rândul la replică fără să întrerupă pe cel care vorbește. 

III Comportamentul cu prietenii – un copil „bine crescut” își respectă partenerii de joacă, înțelege 

și se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

IV Înțelegerea normelor sociale – ceea ce „se face” și ceea ce „nu se face” în societate. 

V Recunoașterea greșelilor – „îmi pare rău” este, la fel ca și „te rog”, o expresie manierată. 

INDICII PENTRU PĂRINȚI: 

 „Eu sunt copilul. 

 Tu ții în mâinile tale destinul meu. 

 Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuși. 

 Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire! 

 Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

 

1. Nu mă răsfăța! Știu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer, dar te încerc totuși. 

2. Nu-ți fie teamă să fii ferm cu mine! Eu prefer așa. Asta mă așază la locul meu. 

3. Nu folosi forța cu mine!  Asta mă obișnuiește cu ideea că numai puterea contează. Voi răspunde 

mult mai bine dacă sunt convins cu binele. 

4. Nu fi inconsecvent!  Asta mă pune în încurcătură și mă face să încerc să scap nepedepsit, indiferent 

ce fac. 

5. Nu-mi face promisiuni!  S-ar putea să nu le poți ține.  Asta mă va face să-mi pierd încrederea în 

tine. 

6. Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te supără!  Voi încerca să 

capăt atunci și mai multe „victorii”. 

7. Nu te supăra prea tare când îți spun că „te urăsc”!  Nu cred ceea ce spun, dar vreau să te fac să-

ți pară rău pentru ceea ce mi-ai făcut. 

8. Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt!  Voi încerca să-ți demonstrez contrariul, purtându-

mă ca o „persoană importantă”. 

9. Nu face în locul meu nimic din ceea ce aș putea să fac singur!  Asta mă face să mă simt ca un 

copil și voi continua să te folosesc în serviciul meu. 

10. Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atenție!  Astfel nu faci decât să mă 

încurajeze să le continui. 

11. Nu mă corecta în public!  Voi fi mult mai sensibil dacă vei vorbi blând, între patru ochi. 

12. Nu mă face să simt că greșelile mele sunt păcate!  Trebuie să învăț să fac greșeli fără a avea 

sentimentul că nu sunt bun de nimic. 
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13. Nu încerca să-mi ții predici!  Vei fi surprins cât de bine știu ceea ce e bine și ceea ce este rău. 

14. Nu mă cicăli! Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd.  
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EDUCAŢIA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. primar Rotaru Nina 

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

 

 
Educaţia este un proces eminamente social, prin care societatea îşi reproduce condiţiile spirituale ale 

propriei existenţe. Înţelegerea unui fenomen de complexitatea celui educaţional face necesară abordarea lui 

din multiple perspective. Perspectiva psihologică analizează educaţia procesualităţii formării personalităţii 

umane. Perspectiva pedagogică urmăreşte identificarea conţinuturilor şi mijloacelor educaţiei din 

perspectiva unui ideal educaţional. Perspectiva sociologică este menită să întregească imaginea asupra 

fenomenului educaţional, prin analiza acestuia sub aspectul relaţiilor complexe de determinare şi 

influenţare existente între sistemul educaţional, considerat ca subsistem al sistemului social global, şi 

celelalte subsisteme ale societăţii. 

În concepţia lui Émile Durkheim (1858-1917), domeniul sociologiei nu-l constituie nici indivizii în 

unicitatea lor şi nici suma lor aritmetică, ci acele realităţi cu caracter sui generis numite fapte sociale, care 

trebuie considerate ca lucruri, fiind exterioare individului şi exercitând o presiune cu un rol coercitiv. 

Faptele sociale sunt în fond comportamente umane stabile, comune majorităţii membrilor comunităţii, la 

care aceştia ajung în urma presiunilor pe care le exercită asupra lor comunitatea.  

În replică la poziţia lui Durkheim, sociologul francez J. Gabriel Tarde (1843-1903), va susţine ideea 

că procesele sociale fundamentale sunt cele de imitaţie, opoziţie şi adaptare , sociologia având rolul de a 

descoperi legile sociale care guvernează aceste procese. Pentru Tarde, cadrul de referinţă rămâne cel 

individual, pentru că tot ceea ce pare a fi fapt social nu este la origine decât o imitaţie. Prin intermediul ei 

apare un fel de numitor comun între oameni şi se dezvoltă un gen de contagiune colectivă la distanţă. 

Societatea – scrie G. Tarde – este imitaţie, iar imitaţia este „o specie de somnambulism”.  

Dumitru Drăghicescu (1875-1945), unul dintre ctitorii Marii noastre Uniri de la 1 Decembrie 1918, 

este continuator al doctrinei lui C. Dumitrescu-Iaşi  şi doctorandul lui E. Durkheim cu teza „Despre rolul 

individului în determinismul social”, în care relevă rolul creator al individului în societate. În opinia 

sociologului român, persoana nu este nici un simplu resort mecanic al angrenajului social ca la Durkheim, 

dar nici o entitate absolut independentă, cum susţine Gabriel Tarde. În viziunea lui Drăghicescu, individul 

este supus influenţei sociale, dar, în acelaşi timp , exercită o acţiune creatoare. Susţinând rolul creator al 

individului şi recunoscându-i calitatea sa de producător social, Dumitru Drãghicescu a depăşit aşa-zisele 

antinomii dintre individ şi societate, dintre mase şi personalitate, dintre necesitate şi libertate, orientându-

şi demersul său analitic spre construcţii dialectice, din perspectiva unei doctrine sociologice cu un profund 

caracter umanist.  

Condiţia elementară a existenţei sociale şi a omului ca persoană este socializarea. În fond cuvântul 

cetăţean înseamnă „om al cetăţii”, cu tot ce derivă din acest fapt. Existenţa şi funcţionarea oricărei societăţi 

este dependentă de consensul şi conformitatea indivizilor şi grupurilor sociale ce o compun la un anumit 

model normativ. Acesta este compus dintr-un ansamblu ierarhizat de valori, norme, reguli şi îndatoriri, ce 

reglează comportamentele şi asigură stabilitatea societăţii respective.  

Valorile reprezintă dezirabilul comun în raport cu care se structurează normele de comportament. 

Normele sunt prescripţii ideale de comportament, care sunt resimţite deopotrivă ca obligaţii ale fiecărui 

individ şi, în acelaşi timp, ca resurse pentru acţiunea socială. Menirea lor este aceea de a asigura 

organizarea, coeziunea şi solidaritatea grupurilor şi instituţiilor, convieţuirea şi interacţiunea comunităţii. 

Ele generează sistemul de drepturi şi obligaţii care fac cu putinţă funcţionarea organizaţiilor şi grupurilor, 

stabilesc reguli de conduită şi acţiune pentru membri. 

Condiţia de mamă obligă la sacrificii şi - în egală măsură - la reconsiderarea priorităţilor. Teoriile 

savante dispar spre a face loc adevărurilor simple, ale căror rezultate sunt armonia familială şi sănătatea 

fizico-psihica a nou-născutului. Personajul matern este cel care prescrie la nesfârşit reţeta binelui pentru 
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mogâldeaţa adusă pe lume, ceea ce înseamnă responsabilitate, dexterităţi profilactice, aptitudini de 

paramedic şi un solid temei moral. 

 

,,Când ai copii, ai griji şi ai de toate: 

Şi bucurii, şi doruri câte vrei 

Iar anii trec de parcă-s puşi pe roate 

Şi te trezeşti că ai şi nepoţei.” 

                                          (,,Pentru băiatul şi fetiţa mea” de Elena Covrig-Ciubotaru) 

„Mi-aş dori sa fiu prietenul copilului meu“ 

La acest lucru spera cei mai mulţi părinţi, mai ales în societatea modernă, în speranţa că astfel vor 

reuşi să-i ferească de pericolele vieţii, dar şi că le vor oferi o educaţie mai bună. 

Stilul permisiv de a fi părinte creează o generaţie de tineri adulţi fără empatie socială, care, după o 

copilărie de răsfăţ, sfârşesc prin a fi dezamăgiţi în viaţă. 

A-i spune «nu» unui copil nu este acelaşi lucru cu a bate un copil. Părinţii ar trebui să se comporte ca 

părinţi, şi nu ca cei mai buni prieteni. Ar trebui să îşi pregătească copiii pentru viaţa adultă învăţându-i cum 

să se comporte, nu tratându-i ca pe prinţi şi prinţese. 

,,Părinţii, plecând de la propria istorie educaţională şi formativă, vor gestiona în mod diferit 

comportamentele “problematice” ale copiilor şi vor adopta reacţii diferite în funcţie de stilul parental 

existent. Astfel, în relaţia părinte-copil, putem întâlni un stil disciplinar autoritar (părintele îşi impune prin 

forţă sistemul de valori şi credinţe, manifestând furie şi iritabilitate), un stil bazat pe cicăleală şi reproşuri 

(părintele face apel la cicăleală şi dojeneli sau se bazează pe indicaţii date în formă verbală, în manieră 

restrictivă) sau un stil disciplinar permisiv (părintele ţine cont de nevoile emoţionale ale copilului, dar 

impune şi un set de norme şi reguli clare)“, explică psihologul Ionut Ghiugan. 

Pentru a forma un viitor adult independent şi autonom emoţional, părintele trebuie să fie disponibil 

faţă de nevoile copilului, să le satisfacă cu promptitudine, dar în acelaşi timp trebuie să ştie să stabilească 

limite şi norme sociale generale şi de conduită. 
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EDUCAȚIA BUNULUI SIMȚ. CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 
 

 

PROF. ROVANA TOMA 

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 

 
 

“Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă.”  

                                                      (Valeria Mahok) 

 

În fiecare an, pe 4 noiembrie se sărbătorește ziua internațională a bunului simț, o zi care care ar trebui 

să ne amintească tuturor, faptul că bunul simț înseamnă educație, respect, bunătate, politețe, compasiune, 

înțelegere, armonie, sinceritate, loialitate. Consider că, despre toate aceste lucruri, fiecare copil ar trebui să 

învețe în primul rând din familie, iar mai apoi să le aplice constant în școală și în viața de zi cu zi. 

 

Primii pași în viața oricărui copil sunt îndrumați de către părinți. Înainte de a ajunge la creșă, grădiniță, 

școală, orice copil trăiește în propria familie, este educat de către părinți, “primește” cei șapte ani de acasă. 

Astfel, un comportament civilizat al copilului, atitudinea sa față de cei din jur, derivă din atmosfera familială 

în care și-a petrecut întâia perioadă a vieții. Se știe că, în primii ani din viață, copilul este dependent de 

părinți și are tendința de a copia comportamentul acestora.  

 

Astfel, ceea ce observă în familie, va face și el mai târziu, iar dacă părinții respectă în societate regulile 

bunului simț, la fel vor face și copiii lor, indiferent de vârsta pe care o au. Copilul adoptă limbajul auzit la 

membrii familiei, astfel că, dacă părinții folosesc cât mai des expresiile “Bună ziua!”, “La revedere!”, 

“Mulțumesc!”, “Vă rog”, “Mă scuzați”, cu siguranță acestea se vor regăsi mai târziu și în vocabularul 

copilului.  

 

O caracteristică esențială ce definește bunul simț este reprezentată de respect. Astfel, respectul între 

membrii familiei precum și respectul adulților din familie față de copil va fi copiat de către acesta atunci 

când părăsește mediul familial. Deci, dacă un copil va trăi printre adulți care se respectă între ei și îl respectă 

și pe copil, acesta, la rândul său,  va ști să își respecte colegii de clasă, profesorii, personalul auxiliar al 

școlii.  

 

De asemenea, tot prin puterea exemplului, grija față de natură și respectarea regulilor ce țin de bunele 

maniere sunt aspecte foarte importante ale bunului simț pe care copilul le poate dobândi încă din primii ani 

din viață de la părinți. 
 

În concluzie, bunul simț se învață în primul rând de acasă, din familie și are un impact definitoriu 

asupra formării comportamentului copilului de azi, adultului de mâine.   
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

- FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 
 
 

 

Prof. inv. preșc. Runcan Andrea 

G. P. N. Cristeștii - Ciceului 

 

 
 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și 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. 

Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală 

influențează armonia fiecăreia dintre părți” (A. Berger) vom încerca să extragem câteva dintre 

caracteristicile relațiilor de filiațiune care au importanță majoră în definirea personalității copilului. 

Relațiile de filiațiune, având o determinare genetică, se desfășoară în trei niveluri: primar(părinți – 

copii), secundar(relații  între frați) și terțiar (bunici –nepoți). Pe lângă componența genetică, prin care sunt 

preluate de la antecesori o serie de trăsături 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 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. 

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 in 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. 

Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie,putem identifica mai 

multe tipuri de părinți:unii înțeleg să-și amortizeze 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 neunoscuți 

familiei.Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspect.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 eduaționale. 

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. 
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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 învățătura,peste limitele de toleranță psihologică și psihofizologică specific vârstei.Ei impugn 

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,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 conduccă la rezultatele 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 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.Apar astfel atitudini de îngâmfare,de exarcerbare a 

E-ului,de supraevaluare a propriilor posibilități,dar și atitudini de subevaluare a copiilor,precum și slabe 

posibilități de adaptare la situații noi. 

Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 

independenței de acțiune a acestora,a inițiativei.Părinții devin deosebiți de preocupați de copil,manifestă o 

teamă permanentă pentru viața și activitatea copilului lor,și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și 

comprtare fără să accepte abateri,plângeri sau nemulțumiri.Principala consecință se exprimă într-un  

comportament lipsit de inițiative,instalarea unei temeri nejustificate de acțiune,și mai ales de consecințele 

ei,în ultima instanță,timiditate exagerată. 

Considerând  că nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltării 

armonioase a personalității copilului,concluzionăm că”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 problemele care îl întristează,și că   nu se dezinteresează 

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 e fără margini si totodată să știe că părinții împărtășesc 

același nivel de exigență”.(M. Gilly). 

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 parallel.Este osarcină așcolii,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 coștientizeze faptul că realitatea de colaborare școala-famile este determinată în 

obținerea performanțelor școlare. 
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Educația în familie 

 

Prof. înv. Preșcolar: Rus Adriana - Gabriela 

 

 

Platon 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”. 

Dacă ar fi să-i dăm o definiție, am putea spune că educația 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. In linii mari, în zilele noastre prin educație se urmărește dezvoltarea calităților 

umane și pregătirea copilului pentru viață. 

Educarea copilului începe încă de la naștere. Familia exercită o influență colosală asupra celor mici, 

care acumulează din acest mediu o mulțime de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de 

comportament. Acest lucru ajută la modelarea personalității copilului. Reușita în viață este garantată de 

modul în care sunt educați și îngrijiți copiii mici. 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.   

Pentru a educa un copil în direcția bună, părinții trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, să nu fie 

prea permisivi și să nu considere că datoria lor este să-i facă fericiți mereu. 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.  

Responsabilizarea copiilor de la cele mai mici vârste este un factor important în dezvoltarea 

autonomiei și a stimei de sine a copilului. Copilului trebuie să i se comunice faptul că fiind membru al 

familiei are și drepturi dar si obligații. El trebuie să fie implicat în activitățile gospodarești, pe măsura vărtei, 

alături de parinte. Dacă nu vor fi aplicate o serie de reguli aceștia vor ajunge să creadă că întreaga lume se 

învârte în jurul lor. Provocările parentale sunt foarte numeroase și, uneori, îi surprind pe adulți cu garda jos.  

Comunicarea permanentă și atenția pe care mamele și tații trebuie să le ofere din plin celor mici 

trebuie abordate neapărat într-o manieră constructivă. Copiii învață mult din exemplele celor din jur, de 

aceea foarte importantă este educația în familie. 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. Recompensele pot fi oferite sub forma de 

complimente la adresa copilului, pentru efortul depus într-o anumită sarcina, nu neparat pentru rezultatul 

obținut. 

De asemenea, timpul petrecut împreună cu copilul este extrem de important. Organizarea unei seri în 

familie în care copiii și părinții se joacă împreuna va fi, cu siguranță, extraordinar de distractiv pentru cel 

mic. Jocul este o activitate recreativă, cu ajutorul căreia se poate educa copilul, indiferent că e vorba despre 

un copil de un an și jumătate sau 6-7 ani. Cei mici experimentează și descoperă lumea prin această 

modalitate, învață cum să găsească soluții, fără ca adulții să intervină. Le produce plăcere, le oferă libertate 

și posibilitatea de a fi creativi.  

Meseria de părinte nu este deloc una ușoară. Parinții sunt cei care trebuie sa transforme copiii în 

oameni responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe cum să se descurce  

în orice situație. O relație sănătoasă părinte-copil și educația pozitivă pot deveni realitate cu răbdare, iubire 

și cu cât mai multe informații în ce privește interacțiunea cu copilul. 

 Până la urmă, acesta este scopul educatiei. 
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Importanța educației în familie – ”Cei 7 ani de acasă”. 

 

 

 

Profesor: Adriana Ioana RUS 

Liceul Tehnologic Gherla, Cluj 
 

 

 

”Lucrurile de care au nevoie copiii și intelectualii, dar și toți ceilalți oameni sunt, un sistem de valori 

științific, un mod de viață științific și o politică umanistă, în care teoria , faptele etc. sunt toate stabilite 

foarte riguros [...]. Așadar, trebuie să-mi spun iarăși: la muncă!”(Lewroy, 1979,vol. II, p.1309) 

 

Comportamentul – cei 7 ani de acasă – este rezultatul câtorva clase de factori determinanți, între 

care motivația reprezintă unul, iar forța mediului, altul. Studierea motivației nu exclude și nici nu 

contrazice studierea factorilor determinanți situaționali, ci o completează. Ambele își găsesc locul într-o 

structură mult mai complexă. (Maslow, 2013, p. 84) 

Până la vârsta de 6-7 ani, ceea ce trebuie să știe un copil - ”de acasă”, sunt bunele maniere, cele care 

sunt ca o ”carte de vizită” în societate dar și să își gestioneze emoțiile și trăirile interioare astfel încât să fie 

capabil să se adapteze la cerințele societății.  

Gradul de autonomie vine la pachet cu implicarea părinților în educație, cu discuții libere și deschise 

despre ceea ce simte și gândește copilul, despre trăirile și emoțiile lui interioare. Din ce în ce mai mult 

observ că celor mici le lipsește doza de empatie socială, de grijă pentru aproapele lor (cei de aceeași vârstă), 

lipsă care vine din atitudinea părinților, mai ales a celor cu un singur copil.   

Actualmente noi considerăm un copil educat, un copil cu cei 7 ani de acasă, dacă este politicos - știe 

să salute, să răspundă frumos la întrebări, să mănânce frumos, să respecte anumite reguli, să spună –

Mulțumesc! și Te rog frumos!, etc.  

În societatea actuală în care se etichetează foarte ușor, în care există bullying-ul, atât în școli cât și în 

afara lor, un rol deosebit îl au părinții - de a începe de la vârste fragede să le explice copiilor că nu contează 

doar aspectul fizic, că defectele sunt tolerate și că cel mai important este să putem să comunicăm, să 

relaționăm indiferent de etnie, culoarea pielii sau handicap.  

Un copil educat, un copil care are cei 7 ani de acasă, se va integra ușor în societate, va fi o mândrie a 

părinților.  La școală îi va fi ușor să respecte normele de conduită civică și morală și va avea șanse mari să 

ajungă un om de vază în societate, un om realizat, un exemplu pentru alții. Cei care nu au bazele celor 7 

ani de acasă, devin adesea copii problemă, cu dificultăți de integrare socială, cu tulburări de comportament 

și emoționale.  

Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”. Un copil politicos 

este un copil educat dar în spatele acestei politeți stau părinții și bunicii care au supravegheat și  

coordonat creșterea armonioasă a copilului. Părinții indiferenți, neimplicați sunt aceia care nu au 

pretenții de la copii, care consideră că un copil poate face ce dorește și când dorește, care nu 

supraveghează creșterea copiilor lor.  

Viața este destul de complicată, provocările sunt la tot pasul și de multe ori este greu și dificil 

și pentru adulți să se descurce. De aceea mai mult ca niciodată este important să dăm un start bun 

copiilor noștri, să ne implicăm activ în educația lor, pentru că vorba ceea [….. din același lemn poți 

face și cruce și măciucă…] adică ceea ce investim aceea culegem: 

 

Pe copil să-l ții în frâne 

De-l vrei om la toți să placă. 

Nu-l lăsa orice să-ngâne, 

Nu-l lăsa orice să facă 

Nu-l lăsa după plăcerea-i 
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Unde vrea el să se ducă … 

Din același lemn se face, 

Și icoana și măciuca. 

[…] 

De ești domn sau de ești rege 

De ești slugă ori stăpân 

Numai fapta te arată 

De ești rău sau de ești bun. 

 

(Crâmpeie de înțelepciune pentru distinșii părinți) 
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Cei șapte ani de acasă 
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„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) 

 

Pornind de la acest citat, putem afirma faptul că încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului 

este strâns legată de interacțiunea cu părinții, comportamentul de zi cu zi al adulților punându-și amprenta 

asupra dezvoltării sale afective, motrice și intelectuale. „Cei șapte ani de acasă” pot și trebuie să fie 

fundamentul conduitei copilului ce va deveni adult și educația primită acum va marca întreaga sa viață.  

Așadar, o mare parte din factorii care influențează această dezvoltare țin de mediul familial și de 

modul în care părinții interacționează cu copilul, de modul în care se raportează la lumea din jurul său. 

Rezultatele educației primite în acești ani se vor concretiza în fapte și acțiuni, ca urmare a unor cerințe 

permanente din partea părinților. În acest moment exercițiul devine un mijloc de învățare bazat pe imitație, 

sfaturi, îndemnuri, la care copilul să adere cu plăcere și cu participare totală. 

Munca de educare cere răbdare, fiind o muncă de durată, cu trecerea treptată de la ușor la greu, de la 

simplu la complicat, întotdeauna ținând cont de particularitățile psihice ale copilului: temperament, 

sensibilitate etc. 

Consider că educația din primii ani de acasă, de care copiii au parte în familie, definește în bună 

măsură viitorul adult. Așadar, familia este chemată să devină prima școală a omului, o școală care se pare 

că îi va marca întreaga existență. Privind faptele copilului, ascultând maniera în care vorbește/ se exprimă, 

vom putea spune acum sau peste ani: „are șapte ani de acasă” sau „nu-i are”. 

În primul rând, familia este chemată să asigure un climat necesar educării copilului, un climat în care 

să domnească armonia, dragostea, o atitudine corectă față de muncă, disciplină, ordine, cinste, adevăr etc.  

Treptat, copilul, prin forța exemplului, va imita comportamentul părinților, va începe să înțeleagă, 

ajutat de părinți, ce e bine și ce e rău. Se urmărește cunoașterea legilor morale de către părinți și însușirea 

de către copil a acestora, pentru a deveni criterii de viață.  

Până la 6 – 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate, în principal prin educația primită acasă, un 

anumit grad de autonomie (îmbrăcatul, spălatul pe mâini/ dinți, ordonarea anumitor lucruri personale), un 

nivel rezonabil de politețe, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare 

emoțională care să-i dea posibilitatea de a-și controla fricile și emoțiile și capacitate de relaționare socială. 

Concluzionez prin a afirma că formarea celor șapte ani de acasă este un proces îndelungat, în care 

avem nevoie de implicarea ambilor părinți, rolul lor fiind acela de educator al copilului lor. De felul în care 

se va realiza această educație va depinde viitorul societății de mâine. 
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Cei 7 ani de acasă 

 

 

Rusu Crina - Maria 

 

 
 

Motto: “Copilăria e o lume aparte pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care  fac  parte din  ea , 

dimpotrivă, una  reală si plină de armonie" (Eugen Heroveanu) 

 

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. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generațiilor anterioare. Părinții își petrec 

din ce in ce mai puțin timp alături de copiii lor, majoritatea cu problema echilibrării atri buțiilor în cadrul familiei ,cu 

cele de la serviciu.  

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 șionestitatea 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. 

Familia contribuie la educaţia morală a copilului. În familie se formeaza cele mai importante deprideri de 

comportament: respectul, politeţea, sinceritatea, ordinea, grija faţă de lucrurile incredinţate. Părintele este 

un exemplu pentru copil. Pe măsură ce copilul creşte, asupra lui acţioneaza tot mai mulţi factori educativi: 

grădiniţa, şcoala care continuă să perfecţioneze educaţia începută în familie. 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.  

Comunicarea dintre părinţi şi copil este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 

Pentru a putea înţelege, este nevoie ca părinţii să ajute pe copil să- şi exprime emoţiile fără teamă, să 

stimuleze copilul să vorbească. 

Familia constituie mediul natural, ce exercita o influenta imensa, implicita si indirecta in dezvoltarea 

armonioasa a individului.Aceasta are menirea mai mult de a forma, decat de informa. 

Cand vorbim de cei 7 ani de-acasa, ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la parinti, la 

conturarea personalitatii lui pana in momentul in care va merge la scoala. De aceea bagajul asimilat in 

primii 7 ani de viata, influenteaza modul cum acesta va reusi sa se adapteze social, sa relationeze cu ceilalti, 

sa comunice eficient si sa-si gestioneze echilibrat resursele afectiv- emotionale.  

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 
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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 va raporta ulterior. 

Indiferent de convingeri, experiente sau atitudini, scopurile tuturor parintilor converg inspre acelasi 

rezultat: cu totii ne dorim copii bine pregatiti, care sa-si gaseasca un loc cat mai bun într-o lume din ce in 

ce mai competitiva in care orice cunostinta in plus poate face diferenta.  

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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Educația în familie                                                                                                                           

„Cei 7 ani de acasă” 

 

 

Prof. înv. preș. Rusu Denisa Bianca                                                                                   

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Oradea 

 

 

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 de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala (grădinița în cazul 

copiilor preșcoloari) 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. 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.  

Când discutăm despre educația în familie, ne gândim la cei 7 ani de acasă, dar oare la ce fac referire 

aceștia? 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 familie se formează cele mai importante deprinderi 

de comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică „cei şapte 

ani de acasă”. 

Educația copilul este un proces complex care se reflect în toate domeniile de dezvoltare: dezvoltarea 

fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea limbajului și a 

comunicării, dezvoltarea cognitivă, capacitate și atitudini în învățare. De aceea, familia este cea care pune 

bazele acestor domenii și se implică activ în statiile dezvoltării parcurse de copii. 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. 

Pentru a face posibilă dezvoltarea armonioasă a copilului, familia trebuie să se implice activ în 

procesul didactic, să comunice cadrelor didactice informații prețioase care pot influența comportamentul 

copilului, să aibă încredere în actul didactic și să devină un partener de nădejde al profesorilor.  
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„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii, cu respect și 

prețuire pentru această perioadă, familia poate oferi copilului experiențe unice și memorabile care vor îl 

vor ajuta pe tot parcursul vieții lui. 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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Importanța educației familiei în dezvoltarea copilului 

 

 

 

Prof. înv. Preșc. Rusu Diana 

Gradinița Căsuța fermecată Luduș 
 

 

 

Educația familială este cel mai popular tip de educație în orice moment. Fenomenul sociocultural al 

familiei, evoluția sau stagnarea acesteia (depresie, stagnare), 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. 

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. 

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 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 
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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. 

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. 
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Importanța familiei în dezvoltarea copilului 

 

 

Prof. Rusu Gabriela                                                                                                                   

Grădinița cu P. P. Nr. 8 Tg - Jiu 

 

 

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. 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. 

În 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. 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, 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. 

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 le oferă. 

„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: 

link-ul: https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie / 

„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 primilor ani de viață.  Cei 7 ani de acasă 
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Cei șapte ani de acasă  sunt esențiali în procesul  de adaptare  și integrare. Un copil se dezvoltă greu 

de deprinderile rele învățate în familie. De la parinți  învață totul despre lumea în care  trăiesc până ajung  

la grădiniță .  

Un climat necorespunzator , plin de conflicte  familiale, lipsit de afecțiune sau tratând totul  cu multă 

indiferență, poate duce la relații de inadaptare. Învățarea și dezvoltarea  comportamentelor nu se poate 

realiza doar într-o  instituție  educațională. Ea trebuie aplicată și în familie, iar  educația din familie trebuie 

să fie sănătoasă, altfel copiii vor fi dezorientați, frustrați, dezechilibrați. Atitudinea părințiilor față de copii 

marchează dezvoltarea personalității acestora.  

Gradinița, Școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată  substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă,  acestea doar o pot perpetua. Grădinița, și mai târziu școala,  completează educația primită de copil 

în “cei șapte ani de acasă. 

Educația este cel mai important element din viaţa unui copil, iar educaţia parinţilor este primul tip de 

educaţie de care are parte copilul. Creșterea și educarea copiilor reprezintă o adevarată provocare. 

Copiii au într-adevăr nevoie să fie ascultaţi de părinţi. Pentru a realiza aceasta, trebuie ca adulţii să 

fie la dispoziţia lor şi să-i asculte cu mare atenţie. Ei au nevoie de atenţie, afecţiune, aprobare, ghidare si 

disciplină și sunt extrem de adaptabili. Ei se pot obişnui chiar şi cu neglijarea.  

Familia este deci, factorul primondial  în educarea unui copil, educația începând în mediul familial și 

din  această perspectivă legatura dintre gradiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar 

educatorul să cunoască  foarte bine mediul de viață al  copilului  pentru a putea colabora. 

Etapă fundamentală  în dezvoltarea copilului o constituie grădinița. Nu doar prin conținutul științific 

al procesului  instructiv-educativ, ci și prin  libertatea de acțiune oferită preșcolarului  care-i stimulează 

interesele de cunoaștere și contribuie la lărgirea câmpului  de relații sociale. 

Familia și gradinița au un interes comun:  educația copilului, pregătirea lui pentru  integrarea cu 

succes   în  viața socială. 

Educația în familie  ocupă un rol foarte important în formarea copilului  asigurându-i  condiții de 

dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală. 

Se știe faptul că  din ce în ce mai mulți părinți plasează problemele  legate de buna educație  a copiilor 

printre cele mai importante  preocupări ale lor. Printre ei sunt părinți care țin o strânsă și permanentă 

legătură cu grădinița/școala.  

Ei  se străduiesc, îndrumați de cadrele didactice, să creeze  în mediul familial o ambianță prielnică  

unei dezvoltări sănătoase  a copilului. În felul acesta, influența  favorabilă  exercitată de gradiniță asupra 

preșcolarului  continuă și acasă.  Este foarte  important ca părintele  să știe că mediul de viață și educația 

sunt factori esențiali în dezvoltarea copilului, în orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și 

atenție.  
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Familia reprezintă aliatul care unește relațiile dintre  copil și mediul social. Din familie  cei mici 

învață să facă diferența  între ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept, ce este frumos și ce 

este urât  în comportamente. În famile se formează cele mai multe deprinderi  de comportament: ordinea, 

răbdarea, respectul, politețea, cinstea, sinceritatea.  
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EDUCAREA COPILULUI PRIN IMPLICAREA FAMILIEI 
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Motto „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 

 

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” trebuie 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). 

Probleme deosebite 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 față 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, 
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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 

şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

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 şcoala, cu cadrul didactic, 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 și dezvoltarea personalităţii acestuia. 
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Gânduri despre mama. 

 

 

Rusu Paraschiva 

 

 

Mama! Ce cuvânt înălţător! Primul nostru cuvânt! Ce sentiment de dragoste ne învăluie sufletul şi un 

chip sfânt ne apare în faţa ochilor atunci când îl rostim! O privire caldă şi ocrotitoare ne urmăreşte fiecare 

pas al vieţii . Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de poveşti frumoase, copilăria cu toate 

tainele ei sunt strâns legate de aceeaşi persoană, care descrisă cu ajutorul cuvintelor pare ireală. Ochii ca 

nişte lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploaie de vară, 

toate acestea alcătuiesc figura draguţă a mamei. 

Ea poartă în lume iubirea, speranţa şi bucuria, este adăpostul grijilor noastre de zi cu zi. Mama 

înseamnă fericire, linişte şi libertate, lacrimă şi zâmbet, nesomn şi energie. Toate acestea le adună în sufletul 

ei.Ea este călăuza paşilor şi a minţii celor cărora le-a dat viaţă. Mama ştie să se bucure de zborul fiecăruia, 

dar şi suferă peste măsură pentru copilaşii ei. 

 Mama este fiinţa care n-a cerut niciodată răsplată pentru iubirea ce-o poartă copiilor săi. Singura ei 

mângâiere este să-şi vadă copiii fericiţi. Mama este cel dintâi dascăl care l-a învăţat pe copil să rostească, 

cuvântul ,,mama’’. Ea este adevărul şi liniştea de care avem nevoie în viaţă. Este cântecul ce ne-a făcut 

somnul mai lin, este sărutul dulce pe frunte şi suflarea care vindecă rana într-o clipă.  

Dacă cineva mi-ar cere să-mi descriu mama, aş spune că mama mea este o fiinţă gingaşă şi frumoasă. 

Cu părul său lung şi ondulat ca valurile mării şi ochii ei mari ca două diamante pline de căldură, blândeţe 

şi înţelepciune, îmi încălzeşte sufletul când o privesc. Niciun trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi 

niciun ghiocel în delicateţe. Mâinile sale sunt gingase şi catifelate. 

Glasul său melodios îmi străbate inima şi mi-o umple de bucurie şi fericire, iar privirea sa blândă şi 

luminoasă mă linişteşte. Sufletul său este plin de bunătate şi înţelegere. 

Atunci când ne simțim nesiguri, când ne este frică și nu avem lânga noi ajutor de nădejdie, când ne 

este foame, când ne este frig, când simțim nevoia ca cineva să ne ingrijească rănile sufletești și trupești, 

cănd avem nevoie de ocrotire și de iubire, cănd suntem singuri și ne este teamă, vrem ca lângă noi să se 

afle mama să ne ocrotească și să ne ofere  ceea ce numai ea poate ,în modul cel mai sincer și cel mai curat: 

dragostea. Orice frunză se afla ocrotită în copacul ei, orice rază dorește sa știe că soarele o are în grijă, cum 

orice copil își doreste mama alături. 

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 si trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele. 

Cu ochii blânzi de căprioaraă, mama este bucuria ce te înconjoară și chiar uneori dacă e suparată sau 

mânioasă este frumoasă ca Maica Sfântă. 

Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de povești frumoase, copilaria cu toate tainele ei 

sunt strâns legate de aceeași persoană care, descrisă cu ajutorul cuvintelor, pare ireală. Ochii ca niste 

lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploaie caldă de vara 

alcătuiesc figura dragută a mamei. 
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Orice copil, orice fiu 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. 

 

Nu cred că există o fiinţă mai specială decât EA..  

 

MAMA-cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cea mai scumpă carte.                              

…Femeia de la care am învăţat să preţuiesc, să admir şi să zâmbesc. Este motivul pentru care mă 

trezesc în fiecare dimineaţă, motivul pentru care viaţa îmi pare mai uşoară. Fiinţa căreia îi datorez tot ceea 

ce am şi sunt astăzi este deosebită prin tot ceea ce face, prin simplul ei mod de a fi ea însăşi, prin faptul că 

există şi mă iubeşte mai mult decât oricine.  E cea mai puternică şi totodată cea mai sensibilă fiinţă pe care 

o cunosc, plină de feminitate, zâmbete şi căldură sufletească. Ea este cea care mă iubeşte fără a-mi cere 

nimic în schimb, cea care îmi oferă sprijin şi încurajare când am nevoie ,este mereu alături de mine, când 

viaţa pare împotriva mea. Este un supraom care vede dincolo de imposibil şi face ca orice lucru complicat 

să devină simplu. Aduce culoare vieţii mele şi o iubesc aşa cum iarba iubeşte apa, cum frunzele iubesc 

razele soarelui. Este tot ce îmi doresc, tot ce înseamnă fericire pentru mine. Pe zi ce trece îmi dau seama că 

am tot mai multă nevoie de ea, de mângâierea  ei fină , de iubirea ei de mătase, de zâmbetul ei liniştitor.  

   

Îi mulţumesc cu toată fiinţa mea, pentru tot ce am învăţat de la ea: cum să dăruiesc necondiţionat, 

cum să am încredere în mine, cum să iubesc. Mi-a format o personalitate puternică, m-a dotat cu mult bun 

simţ şi mi-a format un caracter frumos. Şi cine ar fi putut face toate acestea pentru mine decât un ÎNGER 

trimis mie de Dumnezeu pe pământ ?   

 

Şi pentru toate astea, O IUBESC.  

 

Aş putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru a mă ajuta să trec mai uşor peste greutăţi, fiindu-

mi alături atunci când am nevoie de sprijin. Îi promit că o voi iubi, o voi asculta şi o voi respecta mereu! 

Acesta este îngerul meu păzitor, “MAMA”. 
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Importanța educației familiei 

 

RUSU SILVIA 

 

Educația familială este cel mai popular tip de educație în orice moment. Fenomenul sociocultural al 

familiei, evoluția sau stagnarea acesteia (depresie, stagnare), 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.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.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”.  
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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 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. 
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Lectura și rolul ei în “Cei șapte ani de acasă” 

 

 

Ana-Maria Ruța,                                                                                                                  

Bibliotecar, responsabil CDI Liceul Teoretic “Avram Iancu”, Cluj-Napoca 

 

 

Cei şapte ani de acasă influenţează şi modelează personalitatea umană. Fiecare părinte îşi doreşte un 

copil educat, deştept, intelegent, afirmat şi apreciat. Una dintre căile de realizare a acestor obiective este 

lectura.  

Lectura cărţilor trebuie să constituie o activitate cotidiană fundamentală, deoarece contribuie la 

îmbogăţirea vieţii fiecăruia dintre noi. 

Cunoștințele, comportamentele, deprinderile, atitudinile acumulate în primii ani de viață și denumite 

generic „Cei șapte ani de-acasă” sunt pentru orice copil bagajul său pentru toată viață. Cei șapte ani de-

acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care micuțul deprinde 

obiceiuri sănătoase și maniere, iar bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Orice adult care 

interacționează cu copiii, trebuie să știe, că lectura poate influența în bine comportamentul copilului mai 

mult decât o fac alți factori semnificativi. Copiilor cărora li se citește din primele luni de viață li se dezvoltă 

plăcerea de a citi ulterior, vor deține un vocabular mai bine dezvoltat, va dobandi bune maniere.  

Așadar, astăzi, mai mult ca oricând, este datoria familiei să deschidă uşa fermecată a lumii cărţilor cu 

poveşti şi poezii. Cartea trebuie să devină prietena copilului încă de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să 

parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, 

copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea 

înconjurătoare, cartea însăşi fiind o lume!  

Cărțile sunt o unealtă prețioasă în formarea comportamentului, deprinderilor unui copil. Cărțile ne 

ajută să înțelegem cine suntem și cum ar trebui să ne purtăm. Ele ne arată ce înseamnă comunitatea și 

prietenia. Este unanim acceptat faptul că este uşor să influenţezi formarea personalităţii copilului prin 

literatură, făcând apel la sensibilitatea celui educat.  

De ce e bine să citim: 

 

• activează şi antrenează mintea 

• obligă mintea să facă deosebiri 

• ne îndeamnă să folosim imaginaţia şi ne face mult mai creativi 

• e pentru viaţa noastră 

• aduce lumină în mintea omului 

• e calea către realizări 

• modelează caracterul 

• ajută la observarea mediului înconjurător 

• cultivă sensibilitatea faţă de frumosul din natură si cel creat de om 

• ajută omul în aspiraţile sale spre autodepăşire 
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Lectura în familie – o condiţie primordial pentru cultivarea dragostei de lectură a copiilor. În prezent, 

tot mai multe discuţii apar cu privire la scăderea interesului pentru lectură în rîndurile copiilor. Dragostea 

pentru carte trebuie să înceapă încă din fragedă copilărie, cu participarea părinţilor. În familie copilul face 

primul pas, spune primul cuvînt, cunoaşte lumea înconjurătoare.  

Părinţii sunt cei mai importanţi oameni din viaţa copiilor. Prin conversaţiile cu ei şi cu ceilalţi membri 

ai familiei, prin activităţile de joacă şi activitățile de zi cu zi, copii învaţă despre lume şi locul lor în ea. 

Familiile sunt primii educatori ai copilului: ele vor continua să le înfluenţeze învăţarea şi dezvoltarea în 

timpul anilor de şcoală şi multă vreme după aceea.Prin valoarea transmisă acasă se pun bazele dezvoltării 

sale intelectuale.  

Sfaturi pentru părinţi: 

• Vorbiţi, discutaţi, jucaţi-vă cu copiii. 

• Stabiliţi timpul pentru lectura în familie. 

• Citiţi cel puţin 10 minute pe zi. 

• Alegeţi cărţile împreună cu copiii. 

• Ciţiţi corect, fluent şi expresiv. 

• Ciţiţi pe roluri împreună cu copilul. 

• Citiţi pretudindeni şi întotdeauna. 

• Oferiţi-i în dar cărţi. 

• Vizitaţi librăriile, bibliotecile împreună cu copiii. 

• Discutaţi desprea cartea citită 
 

Un alt factor care este esențial în modelarea personalității copilului este comportamentul părinților. 

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. 

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.  

Trebuie 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.  

Lectura e poarta către mințile altor oameni. E despre cum mințile lor le pot îmbogăți pe ale 

noastre. Cărțile reprezintă oportunitatea oferită de alți oameni ca să ne cultivăm propriile minți. 
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Importanța celor 7 ani de acasă! 

 

 

Grădinița cu program normal Bunești, jud. Brașov                                                                  

Prof. înv. preșc. Ruța Christine-Veronica 

 

“Copilăria este inima tuturor vârstelor.” – Lucian Blaga 

        

Încă din copilărie îi auzeam pe părinții, bunicii mei sau ai prietenilor cum vorbeau despre o anumită 

persoană că: „Nu are cei 7 ani de acasă!” sau “Ce bine crescut e!” (chiar dacă acea persoană era copil sau 

adult). Pe vremea aceea nu înțelegeam mare lucru dar, cu timpul, am înțeles că se vorbea despre a fi bine 

crescut, de a avea un anumite valori, în conformitate cu normele societății în care trăim. Acești 7 ani de 

acasă se numesc așa pentru că majoritatea timpului petrecut de copil este alături de părinți și familie. Având 

în vedere că un copil are o capacitate foarte mare în acumularea de informații, de memorare, de însușire a 

diverselor cunoștințe și comportamente, atitudini, limbaj, el este într-o continuă perioadă de tranziție. Învață 

cum să fie politicos, cum să se comporte civilizat, cum să vorbească, învață cum să își însușească tot 

„bagajul de cunoștințe” primit de la părinți. 

De fapt, acea zicală din bătrâni înseamnă mult mai mult decât un comportament. A avea cei 7 ani de 

acasă reprezintă o imagine/o oglindă a familiei, a părinților care s-au ocupat de creșterea și educarea 

copiilor, și ulterior a viitorului adult. Este un fel de calificativ dat părinților pentru buna creștere a acestora 

până în momentul în care copilul intră la școală.  

Se consideră că reușita lui în munca de învățare și încadrare în societate depinde de nivelul de 

maturizare a copilului din punct de vedere moral, fizic, intelectual și afectiv. Buna creștere a copiilor 

înseamnă o dezvoltare armonioasă pe toate planurile, care asigură acestuia o personalitate puternică, 

valoroasă. Această personalitate se construiește în primii ani de viață și continuă să se îmbunătățească în 

viața de adult.  

Este evident că toți părinții educă și își îngrijesc copiii pentru a reuși în viață, atât în școală, cât și în 

integrarea în societate ca adult. Este important ca ei să aibă un loc de muncă stabil și bine plătit, să fie 

respectat și să se afirme cât mai bine.  

Aceste reușite consider că sunt realizabile într-o mare măsură dacă anumite deprinderi și cunoștințe 

au fost acumulate în acest timp petrecut cu părinții. Reușita copiilor în viață depinde de munca depusă de 

părinți în acești primi ani pentru îngrijirea și educarea acestora, dar și de măsura în care copilul își poate 

însuși informațiile transmise de părinți. 

Se spune că toți copiii continuă viața părinților (într-o mică măsură), dar cu fiecare generație nouă, 

întâlnim copii care depășesc cu mult cunoștințele părinților și reușesc să își construiască o viață bună, atât 

pentru ei, cât și pentru părinții lor. Deși nu este nicio garanție că fiecare copil va reuși în viață, dar 

devotamentul, buna-voință, perseverența va face ca această muncă neobosită a părinților să fie îndeplinită 

cu plăcere și dăruire.  

 

Totul din dragoste pentru copii, pentru copiii noștri și pentru cei pe care îi modelăm câte un 

pic prin intermediul grădiniței alături de părinți. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. RUȚA CIPRIAN FLORIN                                                                                        

LICEUL TEORETIC „SAMUIL MICU”                                                                      

SĂRMAȘU, JUDEȚUL MUREȘ 

 

 

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. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și 

atitudini acumultate 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. 

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 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. 

Copilul este pregătit să primească 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. 

 

În cei șapte ani de acasă, copiii pot învăța: 

 

–  deprinderi de autoservire; 

– ordine; – igiena; – curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 

– 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 (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; – concentrare a atenției; 

– perseverența în realizarea unei sarcini; 

– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

 

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. 

 

Odata cu educarea rațiunii, a felului de a gândi, micuțul trebuie să aibă o definiție foarte exactă a 

binelui și a răului. Orice aspect legat de moralitate trebuie să aibă un reper al binelui, exemplificat prin 
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modele. Pentru oricare întărire a ideilor morale, micuțului trebuie să i se asocieze unele calități umane și cu 

modele preferate de acesta din lumea basmului și chiar din desene animate. Ceea ce multi părinți nu știu 

sau refuză să creadă este faptul că putem promova un model de erou negativ din basm, pe care micuțul îl 

admiră în secret. 

Este important, așadar, sã 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. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Chișiu Carmen Maria, Școala părinților, Editura Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu, 2013 

Bătrânu E., Educația în familie, București, Editura Politică, 1980 
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Metode inovative şi tehnici de învăţare în activitatea didactica 

 

 

Săbăduşiu Mihaela, profesor pentru învăţământ primar şi preşcolar, 

Şcoala Gimnazială Racoviţa, jud. Sibiu 
 

 

Moto: ,,Să nu-i educam pe copii pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai  exista când ei vor fi 

mari si nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învătăm să se adapteze.'' 

  Maria Montessori 

Metodele inovative presupun o învăţare prin colaborare, care duc la o confruntare de idei, opinii şi 

argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe posibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe 

activitatea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul grupurilor şi interacţiunea socială a 

membrilor unui grup. 

Procesul de formare interactiv presupune activitate atât din partea cadrului didactic cât şi din partea 

elevului. Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină seamă de anumite 

criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate la 

elevi, nivelul de dezvoltare şi capacităţile elevilor, resursele materiale existente şi gradul de dificultate al 

conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor cerinţe, pentru ca procesul instructiv-

educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a învăţării. 

În cadrul predării – învăţării se pot utiliza metode şi procedee care sunt expresia celor mai noi inovaţii 

pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. Acestea  în combinaţie cu unele dintre 

metodele tradiţionale duc la un cadru optim de învăţare..  

● Brainstorming-ul – metoda asaltului de idei – este una dintre  metodele moderne în practica 

pedagogică deoarece stimulează creativitatea elevilor şi duce la aflarea unor soluţii inovatoare pentru 

activităţile puse în discuţie, ducând totodată la un cadru propice pentru instruirea şcolară. Brainstorming-

ul a devenit una dintre cele mai utilizate metode de simulare a creativităţii in grup. Metoda are două etape 

distincte: etapa producerii ideilor şi etapa evoluării ideilor. În prima etapă de producere a ideilor se prezintă 

tema în legătură cu acesta şi se socializează emiterea a cât mai multor idei (chiar fanteziste) legate de 

rezolvarea problemei anunţate. Participanţii pot prelua, completa sau transforma ideile celorlalţi, dar fără 

referiri crtitice. Astfel se dezvoltă o atmosferă constructivă, fiecărei idei acordându-i-se maximum de 

atenţie, dinimuîndu-se o serie de factori inhibitori şi blocaje ale spontaneităţii în gândire, care duc la rutina 

intelectuală. 

Metoda impunând parcurgerea mai multor etape. Prima , de ordin cantitativ, reuneşte un grup de 5 -

12 persoane, care dezvoltă cât mai multe idei. Acestea se pot emite pe trei căi: calea pogresiv – liniară  

( presupune evoluţia unei idei prin completarea ei până la emiterea ideii – soluţie de rezolvare a problemei), 

calea catalitică (ideile sunt propuse prin analogie sau previn apariţia unei idei noi, opuse celei care a generat-

o) şi calea mixtă (o idee poate dezvolta simultan soluţii complementare şi soluţii opuse ei). În a doua etapă 

urmează o „perioadă de incubare”, de reflecţie, evaluare şi selecţie a ideilor sau soluţiilor propuse. Grupul 

de persoane care va realiza acest lucru poate fi format din aceleaşi persoane care au emis ideile sau 

dimpotrivă. 

În practica şcolară trebuie remarcat faptul că elevilor le vine destul de greu să se integreze rapid şi 

eficient într-o astfel de activitate, deoarece dezvoltarea unui climat de lucru pozitiv, din care critica să fie 

complet eliminată, este o situaţie nefamiliară elevilor noştri. Pe de altă parte, brainstorming-ul este mai uşor 

de realizat pe grupe omogene, dar este mai puţin eficient – în ceea ce priveşte originalitatea ideilor – decât 

dacă are loc pe grupe eterogene. 

1045



Ciorchinele Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre 

idei. Poate fi utilizat atât în evocare, prin inventarierea cunoştinţelor elevilor, cât şi în etapa de reflexive. 

Este bine ca tema propusă să le fie familiară elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizează 

individual. 

Poate fi folosit şi pe perechi sau pe grupe, iar ciorcinele individual poate fi cominicat fie unui partener, 

fie grupului. 

ETAPE:  Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei/foii 

de hârtie. Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene, jetoane, legate de tema 

dată.  Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la 

contribuţiile copiilor sau a grupurilor. Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se 

realizează individual. 

În etapa finală a lecţiei ciorchinele poate fi reorganizat. 

Tehnica lotus (floare de nufăr) Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, 

concept pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se 

construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. 

O categorie frcvent utilizată în practica şcolară este cea a jocurilor didactice. Acestea îmbină elemente 

instructive şi formative cu elemente distractive şi pot fi utilizate în predarea diferitelor discipline de 

învăţământ.Astfel, în funcţie de scopul urmărit jocurile didactice pot fi:de pregătire pentru înţelegerea unor 

noi noţiuni de exersare a achiziţiilor, de creaţie, de construcţii tehnice, de îndemânare, de cunoaştere a 

realităţii înconjurătoare. Jocurile pot fi colective sau în perechi. 

Jocul didactic poate fi utilizat în toate etepele procesului de învăţământ, în vederea sensibilizării 

elevilor pentru activitate, în scopul predării, învăţării, consolidării, recapitulării sau chiar evaluării 

cunoştinţelor. Opţiunea pentru un anumit tip de joc didactic este determinată de variabile cum sunt: 

conţinutul abordat, particularităţile de vârstă ale elevilor,resursele materiale şi de timp disponibile. 

 

 

Bibliografie:  

 

Creţu, D., Nicu, A, Mara D.. ,,Pedagogie –Formarea iniţială a profesorilor”, Sibiu, Editura 
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Importanța dezvoltării competențelor socio-emoționale în familie 

 

Prof. înv. preşcolar Sabău Simona Zîna                                                                                

Grădiniţa P. N. Nr. 12 A Brașov 

 

 

Atitudinile părinţilor faţă de copiii lor variază în general 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. Copiii 

cărora le sunt tolerate în mod excesiv comportamentele indezirabile dezvoltă reacţii agresive şi crize de 

furie ca răspuns la orice încercare din partea părinţilor sau a altor persoane de a impune reguli sau de a 

stabili limite acceptate cultural în ceea ce priveşte manifestările comportamentale.  

Aşteptările realiste ale părinţilor şi modul în care percep disciplinarea sunt extrem de importante 

pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale. Copiii învaţă prin respectarea regulilor 

comportamente acceptate social, iar acest lucru este posibil doar dacă aplicarea regulilor se realizează cu 

consecvenţă. Copiii în cazul cărora părinţii nu aplică consecvent regulile 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. 

Reacţiile comportamentale ale părinţilor în situaţii critice sunt foarte uşor preluate de către copii prin 

învăţare observaţională, aceştia ajungând să imite comportamentele părinţilor în contexte similare. Dacă în 

schimb conflictele sunt rezolvate constructiv, prin negociere şi compromis, atunci modelul oferit 

promovează reacţiile adecvate în situaţii conflictuale. Expunerea repetată a copilului la acelaşi tip de reacţii 

(în certuri, în situaţii conflictuale) poate duce la formarea unor stiluri de manifestare (emoţională şi 

comportamentală), care vor fi transferate şi în alte situaţii similare.  

Copiii care au o relaţie de ataşament insecurizantă sunt predispuşi să dezvolte probleme de 

relaţionare, au dificultăţi în iniţierea interacţiunilor şi nu au încredere în propria lor capacitate de a face faţă 

acestor situaţii. Spre deosebire de aceştia, copiii cu ataşament securizant nu percep evenimentele negative 

ca fiind ameninţătoare datorită încrederii lor în faptul că părinţii îi vor ajuta să facă faţă situaţiei.  

O altă categorie de factori de risc se referă la modul în care părinţii reacţionează la manifestările 

emoţionale ale copiilor. Mai exact, în situaţii de conflict în care apar reacţii emoţionale negative, copiii nu 

vor şti cum să reacţioneze pentru a face faţă stresului, datorită faptului că nu au beneficiat de contexte în 

care să exploreze sensul emoţiei şi să înveţe să găsească soluţii la conflict.  

Pe de altă parte, părinţii care încurajează exprimarea emoţională îşi ajută copiii să înţeleagă mai bine 

emoţiile şi să identifice modalităţi eficiente de a le gestiona. Părinţii joacă rolul de „facilitatori” ai 

experienţelor sociale, deoarece controlează mediul şi în consecinţă depinde în mare măsură de ei dacă copiii 

sunt expuşi la situaţii relevante pentru învăţarea acestora. În al doilea rând, este necesar ca părinţii să 

utilizeze situaţiile sociale pentru a oferi ghidaj şi „coaching” (antrenament) legat de emoţii şi 

comportamente.  

Copiii ai căror părinţi nu discută împreună cu ei despre relaţiile cu alţi copii şi nu îşi îndrumă copiii 

în învăţarea comportamentelor sociale se adaptează cu mai multă dificultate la experienţele emoţionale 

negative. Cei care utilizează ca metode de disciplinare încurajarea copiilor de a se gândi la consecinţele 

comportamentelor lor, inclusiv la cele emoţionale, favorizează capacitatea copiilor de a înţelege gândurile 

şi emoţiile celorlalţi şi în consecinţă le dezvoltă abilităţile de cooperare şi empatia. 
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Părinţii reprezintă modele de comportament pentru copiii lor, iar în urma observării acestor modele, 

copiii vor prelua anumite modalităţi de exprimare emoţională şi implicit de relaţionare socială.  

Exprimarea emoţiilor de către părinţi se poate realiza fie prin discuţiile despre emoţii, fie prin 

manifestările emoţionale non-verbale (expresia facială, gesturi, intonaţie, etc.). Atunci când părintele 

adoptă atitudini prin care evită discuţiile despre emoţii, le minimalizează, ridiculizează sau critică copilul 

pentru că îşi exprimă emoţiile, acesta va avea probleme nu doar în exprimarea emoţiilor, dar şi în 

conştientizarea propriilor stări emoţionale.  

Consecinţa este aceea că aceşti copii vor întâmpina dificultăţi în manifestarea empatiei şi în 

achiziţionarea comportamentelor prosociale, cum ar fi împărţirea jucăriilor şi oferirea ajutorului.  

Părinţii pot atrage atenţia asupra anumitor stări emoţionale în cadrul situaţiilor din viaţa de zi cu zi. 

S-a constatat faptul că exprimarea emoţiilor pozitive este percepută 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., Kallay, E. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ed. ASCR, 

Cluj-Napoca, 2010; 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: SABINA ALIMAN                                                                                                                                              

GRĂDINIȚA CU P. N. „ARICI POGONICI”- STR II - GHERLA, JUD CLUJ 

 

 

Familia- în câteva cuvinte am putea spune că este celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de 

iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. Când relațiile sunt bazate pe respect și iubire între soț și 

soție, părinți și copil, ori copil și bunici atunci familia trăiește în armonie. 

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 

condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic, cât și psihic în orice perioadă a veții 

lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului. 

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. 

Educația- 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. 

Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui 

deziderat rezistă în strânsa legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să 

fie parteneri egali în educașia copiilor. 

Ca prima veriga a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebările care se 

pun sunt: „Familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative?” „ Este pregătită să 

activeze constant ca un factor educativ?”.  

Realitatea ne dovedește ca nu toate familile 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. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 

fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copiluliu. Primele impresii despre lume 

și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea 

continuă cu membrii familiei, copilul își însușeste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument 

al dezvoltării psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbire, le 

vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent, însușire 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 organizarea lucrurilorr 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 înșeleagă ce este bine li 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 aceștia. 
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În răgazul de timp petrecut în 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. copilul care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.  

Termenul „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. 

Ca urmare, părinții trebuie să își întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de 

proprii copii și pe dorinta lor ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață. Aceasta nu se poate realiza 

dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care 

dezvoltă personalitatea lui, în educația copiilor trebuie să existe între părinți întelegere și acord în diferite 

probleme. 
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Educația în familie – baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor                                                        

și a succesului în viata 

 

p. i. p Sabo Ionela Mirela                                                                                                       

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gherla/Cluj 

 

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. 

Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni. 

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.): 
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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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Educația de acasă. Rolul părintelui 

 

prof. înv. primar SABO LIANA TEODORA,                                                                                  

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”- Oradea 

 

 

Cu siguranță că ne-am întrebat și nu de puține ori, care ar fi momentul potrivit pentru a începe educația 

copilului. Să fie prea timpuriu la câteva luni de viață a copilului, atunci când e atât de drăgălaș și încearcă 

deja limitele privindu-te duios și cu zâmbetul pe buze, dar acționând în direcția aleasă de el? 

 

Studiile de specialitate susțin că un copil învață încă înainte de a se naște, atunci când mama îi 

vorbește, îi cântă. Educația informală durează apoi pe tot parcursul vieții. În procesul învățării, copilul este 

un subiect activ și capabil. El învață prin joc apelând la toate simțurile într-un context social și emoțional 

bine definit. Adulții din jur îndeplinesc un rol esențial dacă punem în balanță faptul că un copil mic învață 

prin imitație. Reluarea și repetarea este o modalitate preferată de cei mici.  

 

Ființa umană aparține mai multor grupuri sociale, deci are posibilitatea să preia comportamente, 

priceperi, deprinderi, informații și să își lase amprenta asupra celorlalți. În acest fel există o mai bogată 

diversitate a expunerii la învățare. Familia rămâne primul leagăn al copilăriei, locul în care copiii primesc 

rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie se învață pentru prima dată ce este 

lumea, ce este bine și rău, să fii iubit necondiționat  și să iubești, să te atașezi de cineva, să depinzi, să 

accepți, să râzi și să plângi.  

 

Familia este locul în care se face educația celor șapte ani de acasă. De la vârsta antepreșcolară copilul 

este implicat în activități de învățare formală. Copilul petrece timp la creșă, grădiniță, școală, programe 

after school care își pun o amprentă puternic pozitivă asupra lui, primește informații despre limba maternă, 

matematice, din alte domenii, dar revine mereu acasă. “Acasă” ar fi de dorit să devină epicentrul cunoașterii 

și dezvoltării copilului de orice vârstă. Mama și tata sunt personajele principale din povestea vieții unui 

copil.  

 

Fiecare părinte dorește să aibă motive să se mândrească cu propriul copil, atât prin rezultatele școlare, 

extrașcolare, prin comportamente dezirabile în societate. În școală, ca și în viață, copilul are nevoie să fie 

susținut în permanență pentru a avea șanse la o viață împlinită.  

 

Ar fi de mare ajutor câteva roluri asumate din partea părinților. Părintele - prieten al copilului. Ca 

și adulții și copiii au problemele lor la școală, la joacă. Câteodată chiar au nevoie de persoane de încredere 

care sa îi asculte cu adevărat, să îi înțeleagă, să fie luați în serios. Astfel, stresul copilului se diminuează, va 

fi mai încrezător în propriile forțe, mai motivat.  

 

Părintele - încurajator încontinuu. Copiii care obțin rezultate deosebite la învățătură sunt 

evidențiați, felicitați și premiați. La fel de important este să încurajăm copiii cu rezultate mai slabe la 

învățătură. Și ei au făcut eforturi considerabile, poate s-au autodepășit. Descoperind valori reale și sănătoase 

învață copilul și nu fiind recompensat.  
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Părintele - profesorul bun. E păgubos ca părinte să gândești să lași toată educația în seamă școlii, a 

profesorilor. Ei își fac datoria cu vârf și îndesat, dar se adresează unei clase uneori supradimensionată, nu 

doar unui singur copil. Copiii au nevoie de o atenție specială, personală și aici intervine rolul părintelui care 

ar fi de dorit să fie informat despre materiile copilului, proiectele sale, testele ce urmează, concursurile 

școlare. Disponibilitatea și entuziasmul părintelui sunt dovezi pentru copii că ești lângă el, se poate baza să 

se clarifice.  

 

Părintele - cel care disciplinează. Rolul de a fi prieten al propriului copil nu îl exclude pe cel de 

disciplinați al copilului. E important ca părintele să îi reamintească copilului să își respecte programul, să 

își îndeplinească sarcinile la timp. Copiii nu vor înțelege din prima așa că e nevoie de a le impune respect 

pentru a fi ascultați. Fermitatea constantă și zilnică va ajuta copilul să își organizeze activitățile, să deprindă 

un simt al controlului ce va preveni pe viitor întârzieri în efectuarea temelor, de exemplu. Se impune o 

măsură, un echilibru în realizarea disciplinării astfel încât copilul să nu confunde efectuarea temelor cu 

pedeapsa.  

 

Colaborarea dintre școală și familie este binevenită. Părintele este de dorit să se informeze sau sa fie 

informat despre achizițiile copilului, comportamentul și atitudinea sa față de materie, colegi, 

profesori/adulți, preocupările sale. Din întâlnirile periodice cu familia și profesorul/dirigintele află despre 

pasiunile copilului, performanțele sale extrașcolare, gânduri de viitor.  

 

Bibliografie: 

 

Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 

www.scribd.com 
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EFECTELE ART-TERAPIEI                                                                                                    

PENTRU PĂRINȚI ȘI ELEVII CU SURDITATE 

 

 

Profesor SALAHORU FILOMELA                                                                                   

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN CRAIOVA 

 

 

Pentru majoritatea dintre noi, „acasă“ înseamnă refugiul intim în care ne retragem ca să ne simţim 

bine. Pentru un surd, însă, atunci când este singurul cu această problemă din familie şi trăieşte înconjurat 

de auzitori, „acasă“ poate fi locul în care permanenţa handicapului este conştientizată din plin. Este obligat 

să facă eforturi mari pentru a putea comunica şi, de cele mai multe ori, nici măcar părinţii nu se străduiesc 

prea mult să înveţe semnele pentru a-i înlesni comunicarea. Acest lucru îl face să se simtă bine în 

comunitatea de surzi, unde îşi poate dezvolta chiar şi o mândrie de a fi surd. 

Având în vedere că aproximativ 90 % dintre copiii surzi sau hipoacuzici se nasc în familii de auzitori 

complet nepregătite pentru ei, de cele mai multe ori, apariţia lor aduce mai degrabă tristeţe decât fericire, 

cel puţin la început, când părinţii nu ştiu ce îi aşteaptă.  

Surditatea la copil va fi responsabilă, pe de o parte, de sentimentul de izolare al acestuia, pe de altă 

parte, ca handicap, va fi responsabilă de o limitare în activităţile lui viitoare. Perioada cea mai dificilă pentru 

ei este adolescenţa, perioadă în care simt nevoia să aparţină unui grup de tineri, să se identifice cu aceştia, 

şi care să-i aprecieze în ciuda pierderii de auz.  

În astfel de situații, rolul cadrelor didactice este esențial: să cunoască la un nivel bun limba semnelor, 

este nevoie să renunțe la rigiditate sau prejudecăți, să cunoască particularitățile și capacitățile reale ale 

elevilor cu deficiențe auditive, să identifice interesele acestora, potențialul lor și să îl pună în valoare, să își 

stabilească un nivel al așteptărilor profesionale particularizat la specificul, nevoile și posibilitățile elevului 

surd, in detrimentul altor așteptări subiective ce țin mai degrabă de idealul personal al educatorului.  

Artterapia este o formă de psihoterapie care folosește arta ca principal mod de exprimare și 

comunicare, dar nu ca instrument de diagnostic, ci ca un mijloc de abordare a problemelor emoționale care 

pot fi confuze și deranjante, realizează detensionarea emoţională ce se declanşează desenând,dansând,etc. 

Subiectul se simte mult mai relaxat după o asemenea activitate, mai ales când ea este întregită de discuţiile 

ce se poartă pe marginea conţinutului. 

Artterapia ajută copiii, adolescenții și adulții să-și exploreze emoțiile, să-și îmbunătățească stima de 

sine, să gestioneze dependențele, să amelioreze stresul, să îmbunătățească simptomele anxietății și depresiei 

și să facă față unei boli fizice sau a unui handicap. 

Așa am descoperit rolul artei ca miloc de comunicare și cu efect terapeutic. 

De aceea, în ultimii 15 ani eu, ca și coordonator al atelierelor artistice din școală si psiholog, am lucrat 

în echipă cu medicul scolii si un membru al familiei în sensul aplicării și adaptării metodelor cele mai 

eficiente din arterapie inovate la nivel mondial în practica psihologică pentru elevii cu deficiențe de auz, 

având ca scop principal încurajarea acestora, valorizarea și îmbunătățirea conceptului de stimă de sine, iar 

în unele situații reducerea stresului, anxietății și depresiei. 

Din prisma recomandărilor, primul pas pe care trebuie să îl realizeze un profesor ce are elevi cu 

deficiențe de auz este acela de a cunoaște limbajul semnelor, astfel că dintr-o dată elevii se simt respectați, 

în egalitate, mai deschiși spre colaborare.  

Urmează apoi să devii prietenul lor, să respecți deontologia profesională/etică cu strictețe (în 

detrimentul neprofesionalismului întâlnit deseori în practica pedagogică și a profitării de faptul că elevii 

sunt surzi și au un mod diferit de comunicare), să îți dezvolți toleranța și să poți oferi resurse de timp 

suplimentare ce vin ca o compensare la deficiența auditivă, să asculți atent și activ. 
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În situațiile frecvente în care se constată la elevii deficienți de auz instabilitate emoțională, 

însingurare, depresie, violență, adicții, este nevoie de parcurgerea unui program de consiliere psihologică 

cu elevul si familia, urmat apoi la recomandarea psihologului de implicarea în diverse activități, cum ar fi 

arterapia. Însă, în practica noastră de la liceu în care m-am implicat, am folosit și un mixt, prin care am 

abordat cu grupe de elevi o componentă terapeutica direct prin intermediul activităților artistice, fiindcă 

nevoia și urgența o cereau. 

Activitatea are capacitatea de a capta atenția participanților, de a-i instrui și dirija spre un stil de viață 

comunitar, participativ, pentru a contribui în interesul celorlalți. Pe măsură ce munca progresează, 

participanții simt impactul asupra vieții lor; 

Sucesul acestui program are la bază faptul că arta este un domeniu pe care participanții îl  acceptă 

ușor ca lucrare de grup. Ca elemente inovatoare amintesc că această activitate are capacitatea de a obține 

informații valoroase despre modul în care fiecare participant acționează în stilul său de viață, astfel că 

fiecare participant devine cu fiecare participare mai conștient de existenta calităților sale personale și de 

măsura în care își folosește calitățile în viața de zi cu zi și cât de eficient (cuplu, social / prietenie și profesie 

/ școală).  

Evidențiem că fiecare participant va avea la finalul programului o listă cu calități argumentate,care a 

fost obținută prin contribuția întregului grup, cu invitația de a testa calitățile descoperite în viața de zi cu zi. 

Inovația acestei metodologii constă în faptul ca pe parcursul celor 2 luni participanții pot să vină cu feed-

back la întâlnirea urmatoare, pe baza a ceea ce au testat în săptămâna anterioară, și astfel în grup, sub 

coordonarea facilitatorilor să își îmbunătățească aplicarea metodei, să resimtă creștere a satisfacției în 

activitățile zilnice specific sarcinilor vieții.  

 

Principiile terapeutice ce stau la baza rezultatelor obținute cu beneficiarii pe parcursul întâlnirilor de 

art-terapie: 

 

- Abreacția –Dezvoltăm discuții fără a evalua participantul (fără judecată). Ajutăm participantul să 

înțeleagă cum acționa înainte și cum acționează acum, prin crearea unui tablou. 

- Încurajarea este esențială 

- Constatăm consecința logică a unor comportamente ale participantului, apoi îi dăm libertatea  

acestuia să schimbe, însă oferim variante să aibă de unde alege; 

- Încurajăm verbalizarea pe sarcinile vieții 

- Activitatea artistică- permite facilitatorului o imagine a modului de întâmpinare, de interacțiune a 

participanților cu sarcinile vieții, îi permite să le observe stilul vieții.  

- Promovarea unicității individului, are darul de a regla nevoia fiecarui participant de a sări la “gâtul” 

altuia 

- Gândirea reflectivă – participanții ajung să își pună întrebări când observă că lucrurile pot merge 

bine. Apare și intrebarea “Care este impactul și față de ceilalți?” 

- Folosim foarte mult principiul contributivității pentru nevoile celorlalți, astfel se încurajează 

colaborarea și cooperarea. 

- Implicit cea mai importantă acțiune este introspecția ghidată prin care participantul conștientizează 

anumite legături între anumite comportamente ce azi îi creează insatisfacție și experiențe anterioare ce el le 

prezintă. Apoi descoperă în ce mod influențează aceste legățuri. În final, el face alegeri legate de ceea ce i-

ar fi util să se schimbe, cum i-ar place să fie schimbarea, când ar fi gata să o inițieze, și care ar fi noile 

consecințe ca urmare a acțiunilor acestea. 

 

În ultimii 8 ani am testat acest program și rezultatele au fost foarte bune privind creșterea încrederii 

în propria persoană și în propriul mod de acțiune în viața de zi cu zi (rezultate care îndepărtează participantul 

de la posibilitatea dezvoltării dependențelor), conștientizarea propriei semnificații a fiecărui participant pe 

Pământ. 

Activitatea de arterapie a venit ca o necesitate din motivația de a sprijini integrarea reală a elevilor cu 

deficiențe auditive și din dorința de a schimba mentalitățile semenilor auzitori privind posibilitățile de 

implicare la un loc de muncă ale unei persoane surde, dorința acestora de a fi acceptați și recunoscuți, de a 
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participa activ la viața societății, de a aprecia talentul și competențele acestora prin demonstrarea acestora 

în alte domenii: dans, teatru,etc. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ - FAMILIE 

 

Sălășan Mădălina Iuliana 

  

 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  azi” 

– Boutin  şi  During,  1994  

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. Scoala alaturi de familie, influenteaza, prin conditiile concrete in care se 

desfasoara procesul de invatamant, personalitatea copilului.  

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.   

Parteneriatul educaţional  se realizează între:  

1. instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate;  

2. agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale 

(psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.);  

3. membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, factori 

de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.);  

Parteneriatele dintre şcoli şi familii pot: 

• ajuta profesorii în munca lor;  

• perfecţiona abilităţi şcolare ale elevilor;  

• îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  

• îmbunătăţi abilităţi educaţionale ale părinţilor;  

• dezvolta abilităţi de lideri ale părinţilor;  

• conecta familiile cu membrii şcolii;  

• oferi servicii şi suport familiilo si creaza un mediu mai sigur in scoli;  

În plus implicarea familiilor trebuie să fie considerată o parte importantă a oricărei strategii menite 

să micşoreze decalajul dintre elevii ce provin din categorii sociale cu venituri ridicate şi elevii din categorii 

sociale cu venituri scăzute.  Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor, şi 

se referă la a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, 

şi ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt.  

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, presupune mai mulţi factori: familia, şcoala şi 

comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe 

impuse - pe obiective, de pe programe abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie 

centrul de interes al tuturor.  

Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente. În acest sens, 

vin în ajutor proiectele de  parteneriat educaţionale care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, 

dascăl şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. Activitatea în 

parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme 

educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii  elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de 
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parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi ( şcoală, familie, 

comunitate).  

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.    

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe 

şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei 

acestora. 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.  

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  

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.  

Şcoala şi familia vor merge mereu în paralel pe drumul formării şi dezvoltării personalităţii umane, 

vor realiza necontenit acel tip de parteneriat absolut necesar în viaţa fiecăruia şi îşi vor pune amprenta într-

un mod decisiv asupra a ceea ce va fi cetăţeanul de mâine al societăţii. Pentru ca parteneriatul şcoală-familie 

să fie unul benefic, specialiştii în domeniu vorbesc despre o implicare activă a tuturor agenţilor educaţionali.  

În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiativa şi să conştientizăm faptul că parteneriatul 

cu familia este unul benefic şi că toţi avem de câştigat, şcoala şi familia vor izbuti să dezvolte un parteneriat 

viabil şi să realizeze cu succes obiectivele educaţionale doar avand incredere una in cealaltă.  

 

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ: 
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Forme și modalități de cooperare între școală și familie 

 

 

Sălășan Monica 

 

 

Familia și școala au un rol important în educarea copiilor, acțiunile celor doi agenți educativi aflându-

se într-un raport de complementaritate. Este necesară o permanentă cooperare, care se poate realiza printr-

o multitudine de forme și modalități.  

Procesul educării unui copil este un fenomen complex, care presupune cooperarea mai multor factori. 

Doi dintre factorii care au un rol esențial în educație sunt, fără îndoială, familia și școala. Dacă până la 

intrarea copilului într-o formă de învățământ rolul principal îi revine familiei, după integrarea acestuia într-

o formă de învățământ rolul primordial îi revine școlii. Acțiunile celor doi agenți educativi trebuie să se 

afle într-un raport de complementaritate, fiind necesară o permanentă cooperare care se poate realiza printr-

o multitudine de forme și modalități.  

O modalitate eficientă prin care se poate realiza colaborarea dintre școală și familie îl reprezintă 

parteneriatul școală-familie. Sorin Cristea apreciază că parteneriatul este cel care „reflectă mutațiile 

înregistrate la nivelul relațiilor existente între instituțiile implicate direct și/sau indirect în proiectarea și 

realizarea obiectivelor sistemelor de învățământ: școala, familia, comunitatea locală, agenții 

sociali/economici, culturali, politici, religioși etc.), factori de asistenta socială.”  

Parteneriatul școală familie este o formulă relativ nouă, în ultimii ani punându-se accentul tot mai 

mult pe realizarea unui angajament între școală și familie prin încheierea unui Contract educațional 

individual. Scopul principal al acestuia este realizarea unor condiții optime pentru derularea procesului 

educativ. Totodată se are în vedere astfel, implicarea și responsabilizarea celor doi factori implicați în 

educația copilului, familia și școala, în beneficiul copilului, care este beneficiarul direct al educației.  

Mai mult decât atât, părinții se pot constitui în asociații ale părinților dobândind un statut legal. 

Prezenta reprezentanților părinților în Consiliile de administrație ale școlilor a fost reglementată prin lege, 

părinții având astfel un rol important în participarea la luarea deciziilor de la nivelul școlii . 

Parteneriatul cu familia are în vedere formarea la elevi a unor competente care să le permită acestora 

o bună integrare în viața școlară și socială, iar în ceea ce-i privește pe părinți reprezintă o asigurare a 

realizării unei educații de calitate. Prin semnarea Contractului educațional individual fiecare factor implicat 

își asumă anumite responsabilități și, în același timp, fiecare dintre cele două pârți implicate are anumite 

așteptări din partea celuilalt  

Deși sunt evidente beneficiile încheierii unui astfel unui acord de parteneriat școală familie, există 

anumite limite ale acestuia. Pe de o parte, prevederile acordului nu sunt considerate obligatorii, nefiind 

specificate anumite sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor stipulate pentru cele două pârți implicate. 

Totodată, prevederile acordului nu sunt realizate pe baza unei analize profunde, simțind-se un anumit 

caracter formal al acestuia. De aceea ar fi necesară o monitorizare continuă, astfel încât greșelile sau 

lacunele sesizate să poată fi corectate, în vederea îmbunătățirii acestei colaborări.  

Bibliografie:  
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2. Cristea, S., Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iași, 2010 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

Prof. pt. înv. primar SĂLCUDEAN ANGELA CRISTINA,                                                  

Școala Gimnazială ,, Ioan Vlăduțiu”Luduș 

 

 

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. Se poate spune că fiecare copil este oglinda 

universului său familial. Părinţii servesc drept ghizi, modele pentru copiii lor. Pe fondul protecţiei asigurate 

de cadrul familial, copilul se poate concentra mai mult asupra sarcinilor şcolare, iar rezultatele la învăţătură 

vor fi mulţumitoare. 

Într-o familie permanent frământată de tensiuni, lipsa de încredere şi de afecţiune, scandaluri 

permanente, ostilităţi între părinţi, o situaţie materială precară, un copil nu se poate dezvolta armonios. 

Toate aceste stări de tensiune au influenţă asupra sensibilităţii lui, îi tulbură conştiinţa şi-l fac să nu mai 

acorde o importanţă deosebită activităţii şcolare. Pe fondul acestor tensiuni din familie se poate ajunge la 

rezultate foarte slabe la învăţătură, corigenţă, comportamente deviante în şcoală şi societate, absenteism 

şcolar, consum de alcool şi de droguri.  

Până la urmă, se ajunge la situaţia în care, dacă nu se stabileşte o serioasă legătură psihică între părinţi 

şi copii, însoţită de respect şi încredere reciprocă, se poate vorbi despre un eşec educativ. Familia are rolul 

decisiv în educaţia şi formarea copilului, în pregătirea sa pentru viaţă, iar părinţii sunt datori să nu uite acest 

lucru.  Se poate spune că mediul familial are o influenţă deosebită asupra activităţii şcolare, dar rezultatele 

slabe la învăţătură ale elevului nu se datorează exclusiv familiei.  

Pentru a obţine mai mult sprijin din partea familiei, cadrele didactice ar trebui să-si mediatizeze mai 

bine şi să-şi prezinte iniţiativele părinţilor, încercând să-i convingă de eficienţa şi utilitatea acestora. 

Sarcina principală a familiei în direcția formării unei bune educații, este, în primul rând de a menține 

un contact permanent cu școala, de a găsi mijloacele cele cele mai eficiente de influențare pedagogică și de 

a lupta cu fermitate și convingere împotriva sloganurilor de tip ,,Chiar și fără școală te poți realiza în viață”. 

Chiar de la debutul școlarității familia trebuie să își propună ca sarcină cultivarea unui atitudini 

pozitive față de învățătură, precum și crearea condițiilor necesare pentru studiu, deoarece acum se pun 

bazele deprinderilor de a învăța în mod organizat și sistematic . De modul cum se formează ele în această 

etapă depinde în mare parte succesul ulterior al elevului la învățătură. În acest scop, familia ajutată de școală 

va iniția copilul cât mai repede în tehnica muncii independente. Arătând interes pentru ceea ce face copilul 

la școală, cerându-i să relateze zilnic despre activitatea desfășurată în școală, încurajând și apreciind primele 

sale succese, ajutându-l să învingă primele dificultăți și discutând cu el despre munca școlară , familia îi 

formează astfel o atitudine corespunzătoare față de școală și-i dezvoltă intresul pentru studiu.  

O atitudine care nu este benefică copiilor este aceea prin care unii părinții , plecând de la ideea greșită 

că îi vor scuti de efort, au tendința de a se substitui copiilor, rezolvându-le sarcinile școlare. Adevăratul 

ajutor constă, însă, în sprijin și supraveghere în pregătirea temelor , dând astfel dovadă de tact pedagogic, 

pricepere și simț de răspundere. 

Educația copilului are în vedere mai multe planuri: pe lângă cel cognitiv, realizat în mare parte la 

școală, de mare importanță pentru viitorul adult îl are planul socio-afectiv, comportamental, aristic, etc. 

Pentru aceasta este foarte important ,, exemplul personal”. Părinții pot servi drept model, între faptele 

și vorbele lor trebuie să existe concordanță, să fie atenți la tonul pe care îl folosesc, la conduita lor, toate 

acestea vor fi un permanent stimulent în însușirea unei ținute morale corespunzătoare. Pentru dezvoltarea 
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gustului pentru lectură, cel mai indicat ar fi ca și părinții ( unul sau chiar amândoi) să lectureze o carte , în 

timp ce și copilul face același lucru. 

Pentru o educație de calitate , părinții trebuie să stabilească un raport just între activitatea intelectuală 

și celelalte forme de activitate. Cunoscând preocupările și interesele copilului , aptitudinile și înclinațiile 

sale, familiei îi revine sarcina dezvoltării acestora, a stimulării și exersării lor. 

În conluzie, „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. 

  

1062



 

 

 

Rolul familiei în dezvoltarea globală a copilului 

 
 

Prof. înv. preșcolar, SĂLCUDEAN  Daniela 

Liceul Tehnologic Iernut, jud. Mureș                                                                                

Structură Grădinița cu Program Normal Iernut 

 
 

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. 

Copilul învaţă cu preponderenţă din contactul său cu mediul fizic şi social. Relaţia pe care acesta o 

are cu mediul, răspunsul pe care îl primeşte la interacţiunile pe care le iniţiază sau le stabileşte în demersul 

său de explorare şi experimentare sunt definitorii pentru dezvoltarea integrată. 

Acasă, în primii ani de viaţă, copilul dobândeşte noţiuni despre sine, se poate repera ca identitate, ca 

aparţinând unui grup cultural şi social, îşi poate cunoaşte şi recunoaşte competenţele şi abilităţile, deprinde 

reguli şi începe să îşi asume responsabilităţi, devine independent şi activ în propria-i viaţă. 

Întreaga dezvoltare a copilului este condiţionată de calitatea relaţiilor pe care le stabileşte cu mediul 

social în care trăieşte. Fiecare participant în viaţa copilului (părinţi, fraţi, bunici) influenţează modul său de 

dezvoltare, condiţionând modelele relaţionare pe care copilul le integrează şi pe care le va reproduce în 

viaţa sa.  

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.                                                                                                             

Odată cu înscrierea la grădiniţă, copilul îşi îmbogăţeşte  considerabil sfera relaţiilor, intrând în contact 

cu o lume necunoscută, oarecum străină şi stranie pentru el. Până în acest moment, singurii adulţi care l-au 

înconjurat au fost aceia în care a investit afectiv, cărora ştie să le răspundă şi care îi cunosc nevoile. În 

absenţa mamei sau tatălui, copilului trebuie să i se acorde posibilitatea unor relaţii de calitate cu adulţii care 

îl înconjoară.                                                                                                                                            

În grădiniţă, copilul îşi continuă construirea propriei identităţi. Este un moment important al 

construcţiei sale ca persoană. Atitudinea adultului trebuie să îl sprijine şi să îl încurajeze în acest demers, 

să îi consolideze încrederea în sine, să îl valorizeze permanent, controlând comportamentele nedorite cu 

multă atenţie pentru copil.                                                             

Crescând, copilul începe să se relaţioneze cu cei de-o seamă, trecând de la „jocul în paralel“, la cel 

„împreună cu“ ceilalţi copii, câştigându-şi şi consolidându-şi imaginea de sine. Pe tot parcursul dezvoltării 

sale integrate, copilul se raportează la susţinerea familiei: aceasta este partenerul său de joacă 

privilegiat, este sprijinul său, este un reper afectiv. Copilul este dependent de adult, însă alături de el îşi 

descoperă independenţa. Dacă relaţia cu adultul este pozitivă, îl ajută pe copil să-şi câştige încrederea în 

sine, îl valorizează şi îl susţine în explorare și cunoaștere. 

Implicarea familiei în parteneriatul cu grădinița este condiționată de gradul de interes al familiei față 

de aceasta. Cu cât educația 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-educație 
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adecvate obțin performanțe şcolare ridicate şi au un grad de aspirație ridicat față de nivelul de şcolarizare 

pe care doresc să-l atingă. 

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 atitudinile părinţilor având o 

influenţă importantă asupra personalităţii în relaţie cu   copilului în devenirea sa ca adult. 

 

Surse: 

1. Ionescu, M., Negreanu, E. (coord.) (2006). Educaţia în familie. Repere şi practici actuale. 

Bucureşti: Editura Cartea Universitară 

2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea. 

Modul general pentru personalul grădiniţei, Bucureşti, (2008). 

3. www.academiaedu.ro 

4. edict.ro 
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Le rôle de l'éducation familiale 

 

 

Prof. CRINA SĂLNICEAN                                                                                                         

Școala Gimnazială Ardusat 

 

 

Sans aucun doute, les parents ont la mission fondamentale d'être des modèles pour leurs enfants. Étant 

des personnes vers lesquelles l'enfant canalise sa confiance et ses attentes, les parents seront les premières 

personnes dignes d'être imitées. Par conséquent, je crois que les parents peuvent être un modèle pour leurs 

enfants, étant donné que les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, mais aussi que les 

liens affectifs familiaux prédisposent toujours à des comportements imitatifs. 

 

D'une part, dans toutes les formes d'organisation sociale de l'histoire humaine, les parents assument 

la responsabilité de la formation morale des enfants, et ce processus est basé sur la qualité de l'exemple 

parental. Les fils reviendront systématiquement aux schémas de comportement qu'ils ont enregistrés dans 

les premières années de leur vie. 

 

En revanche, l'acte d'imitation se produit sur un fond émotionnel, et le contexte familial reste le cadre 

dans lequel les réflexes mimétiques sont les plus courants et les plus efficaces. Les parents deviennent les 

principaux modèles de la famille, les transmettant aux enfants, y compris les passions et les prédilections 

culturelles. 

 

En conclusion, les parents peuvent et doivent devenir de bons modèles pour leurs enfants, en tenant 

compte non seulement de l'éducation dont ils sont chargés de stimuler leurs enfants, mais aussi de créer des 

liens affectifs importants dans l'environnement familial, qui prédisposent à l'imitation. 
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DIN SUFLET PENTRU MAMA 

 

 

 

SALVAN FLOAREA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS 

 

 

 
Mama este mereu lângă tine. E îngerul păzitor al fiecăruia. O găsești în adierea frunzelor pe lângă 

care treci, în mirosul mâncărilor pe care ți le amintești din copilărie. Ea e în florile pe care alegi să le 

dăruiești, ea e în toate zâmbetele tale de zi cu zi. O găsești în mâna care te atinge pe frunte când ai febră, în 

liniștea din zilele ploioase când te simți melancolic/ă, ea e în culorile curcubeului și în căldura pe care o 

simți în diminețile reci de Crăciun. 

Când plec undeva, și sunt departe, îmi sun mama să-i transmit gândul meu de bine. De fiecare dată 

amândouă ne aducem aminte de momentele frumoase petrecute împreună. Râdem, suspinăm, visăm, ne 

bucurăm, povestim ce a mai gătit, ce am mai scris pe papirusul vieții, popasurile și hopurile, dacă am 

mâncat, dacă m-am îmbrăcat, dacă am răcit, vrute și nevrute. Așa e mama, grijulie! Pentru mama am rămas 

tot puiul ei și așa va fi mereu oricât de multe urme vom avea pe frunte sau viața ne va ninge părul. Cât timp 

ne trăiesc părinții, noi suntem copii. Și e firesc să fie așa. 

I-am văzut chipul mamei îngândurat și obosit. Și i-am văzut mâinile muncite și îmbătrânite…A fost 

nevoie să devin mare pentru a o înțelege pe mama, pentru a înțelege câte frământări interioare, câte visuri 

neîmplinte, câte dureri și doruri nespuse a ascuns în sufletul ei. Oare cum a învățat să se pună pe locul doi 

și cum a învățat să se abandoneze și să trăiască prin mine? Câtă forță a putut să aibă inima ei, care a suspinat 

și a plâns atât pentru mine, cât și pentru toate durerile și nedreptățile la care a fost ea supusă? Mama e cea 

care mereu spune: „lasă că o să treacă și mâine o să vezi ca să fie mai bine!” Există câte o mamă pentru 

fiecare copil și acea mamă i se potrivește cel mai bine, pentru că simte instinctiv lucrurile care i se întâmplă. 

Odată, demult, am fost o singură ființă și de aceea purtăm cu toții o fărâmă din inima mamei. 

De la mama știu o mulțime de lucruri: să nu uit să fiu om, să iubesc fără să aștept ceva în schimb, să 

iert pentru liniștea mea, să ajut pe oricine, să mângâi fără greață orice rană a sufletului sau a trupului, să 

rabd valurile și provocările vieții, pentru că după orice noapte vine și zi, și după orice ploaie apare soarele. 

Tot mama m-a învățat să gătesc orice fel de mâncare, să spăl, să calc, să fac curat, să fiu gospodină și 

independentă, să nu depind de nimeni niciodată și să nu aștept nimic din exterior. Să muncesc și să mă ridic 

singură, fără compromisuri. Decât să înting în unt și să mă uit în pământ, mai bine înting în sare și mă uit 

la soare! Știu ce înseamnă și subțire și gros, și puțin și mult, și zâmbet și lacrimă, încă de mică. Mama m-a 

învățat că mulțumită și fericită nu mă face ceea ce am în pungă, ci ceea de am în inimă și să nu-mi fie frică 

de nimeni și nimic, decât de Doamnul! Mi-a spus mereu că sunt puternică, deșteaptă și frumoasă: „Mami 

te iubește, viața este frumoasă, tu ești iubire!” 

Nu am nevoie de ceva sau de cineva ca să iubesc. Iubirea este mereu în mine și radiază ca un soare. 

Iubirea topește totul, ea vindecă, umple tot golul. Secretul este iubirea și este în fiecare, doar că nu vrem să 

o vedem, să o atingem, să o simțim. 

Of, mamă, dacă aș fi știut mai devreme, dacă aș fi înțeles mai devreme toate astea! Nu ți-aș mai fi 

întors spatele când îmi dădeai un sfat, nu te-aș mai fi contrazis și nu aș mai fi ridicat tonul la tine. Nu aș fi 

spus niciun cuvânt care să-ți rănească sufletul atât de fragil! Ți-aș fi spus cât mai des că te iubesc  și că ești 

frumoasă. Ți-aș fi mulțumit pentru fiecare clipă de dăruire și pentru sacrificiile tale neobosite. M-aș fi 

plimbat mai mult cu tine și mai puțin cu prietenii mei. Te-aș fi rugat să stai cu mine la masă și te-aș fi servit 

eu, să simți și tu că ești iubită. Nu te-aș mai fi lăsat să muncești atât și nu aș mai fi cerut atât de multe de la 

tine. Aș fi făcut tot posibilul să-ți bucur inima, să îți arăt că toate eforturile tale făcute cu atâta iubire îți sunt 

acum răsplătite cu recunoștință și dragoste. 
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Sunt multe de spus despre mama. Niciunul dintre noi nu ar putea epuiza toate cuvintele și gândurile 

ce înveșmântează ființa cea mai dragă de pe pământ. Cuvintele nu-mi ajung acum. Restul le va spune 

inima… 
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SEMINȚE CE RODESC PESTE ANI 

 

SAMAN LIANA                                                                                                             

GRĂDINIȚA P. P. NR. 14 ARAD 

  

 

Motto: „Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia” Maica Tereza 

   

 

Viaţa unei educatoare, a unui părinte trebuie să fie ca o sămânţă. Menirea noastră este dăruirea, 

“multiplicarea” binelui, a dragostei, a credinţei, a grijii faţă de Pământ, care de mii de ani este casa noastră.  

Să semănăm împreună în sufletele copiilor o sămânţă de bunătate pentru ca în viitor oamenii să fie 

mai toleranţi şi mai atenţi la cei din jur, să sădim o sămânţă de credinţă ca peste ani, chiar de este soare sau 

plouă, să nu uităm că Dumnezeu este scutul nostru de fiecare zi,  să semănăm o sămânţă de dragoste şi 

frumos pentru ca în viitor să trăim în armonie.  

Sămânţa semănată în sufletele copiilor va rodi peste ani şi va “naşte” adulţi cu suflet mare, cu dragoste 

faţă de semeni, cu valori adevărate.  

Aceste adevăruri este bine să le transmitem și părinților, acum când familia contemporană a suferit 

schimbări, când părinții petrec din ce în ce mai puțin timp alături de copii. Părinții trebuie să știe că familia 

răspunde de dezvoltarea echilibrată a copilului. 

„Cei șapte ani de acasă” reflectă modul în care copiii au absorbit precum un burete, limbajul din 

familie, atitudinile, felul în care a deprins normele, valorile și comporatmentele care l-au influențat. 

Studiile au arătat că atunci când părinții sunt mai implicați în educația copiilor cresc și șansele copiilor 

de a crește și de a se dezvolta. 

„Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este mai important decât orice 

alt factor...” Desforges 2003 

Grădinița este o a doua casă pentru copii, de aceea este foarte important parteneriatul grădiniță- 

familie. 

Prin activitățile defășurate în cadrul acestui parteneriat ne așteptăm să obervăm rezultate în 

următoarele aspecte: 

1. Îmbunătăţirea atitudinii părinţilor faţă de copii 

2. Îmbunătăţirea comportamentului copiilor 

3. Îmbunătăţirea premiselor relaţiei grădiniţă-familie 

4. Îmbunătăţirea atitudinii părinţilor faţă de ceea ce înseamnă familie 

5. Încheierea unor acorduri de parteneriat viabile între instituţiile participante 

 

Enumăr câteva dintre activitățile parteneriatului cu familia :  

 “Învaţă pe copii calea pe care trebuie s-o urmeze” (Proverbe 22:6)- scopul acestei activități este acela 

de a conștientiza părinții că ei au rolul de a-l apropia pe copil de Dumnezeu. 
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“Violenţa părinţilor asupra copiilor, violenţa în familie, copii fără reguli”- evitarea violenței în 

familie, specialiștii invitați evidențiind efectele nefaste ale violenței asupra copiilor 

„O şansă pentru copiii cu CES”- modul în care trebuie să se comporte părinții atunci când au un copil 

care are nevoie de mai mult sprijin, de mai multă atenție, atunci când într-o familie este un copil cu nevoi 

speciale. Părinții trebuie să fie siguri că nu vor fi singuri, că împreună vom reuși. 

Prin activitățile defășurate în cadrul acestui parteneriat dorim să transmitem părinților că familia este 

unicul grup social unde legăturile de dragoste au un rol foarte mare, în familie copilul primește forța și 

imboldul pentru a se dezvolta.  

Să nu uităm că tot ceea ce „semănăm” în timpul celor „șapte ani de acasă”, va rodi peste ani. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. Samartean Maria Liliana 

Școala Gimnazială Budacu de Jos / Grădinița cu PN Jelna 

Județul  BISTRIȚA NĂSĂUD 
 

 

 

 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influiențează și 

modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe si susțin că acțiunea ei asupra persoanei e atât de 

mare, încât ea egalează acțiunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul cercetărilor care 

vin dinspre psihanaliza,psihologia socială și sociologie susținând că familia este: adevăratul laborator de 

formare a persoanei. Transformarea individului în persoana adică în ;individ cu status social” este întâi de 

toate opera familiei. Sunt doua cauze care explică această influeță a familiei.asupra persoanei;una este 

legată de faptul că acțiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de acela că multă vreme familia 

e calea prin care se canalizează oricare altă acțiune de socializare ,ea fiind identică cu întreaga lume socială 

a copilului. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de învațare este că toate urcă foarte repede la 

început si apoi tot mai încet mai târziu,având deci o accelerare negative. Aceasta înseamnă că eficacitatea 

acțiunii mediului e foarte mare în primii ani,mică mai târziu si foarte mică dupa 25-30 ani când totul devine 

fix si imuabil;deci familiei îi revine astfel privilegiul de a-și exercita influeța de la început. 

Acest privilegiu este dublat de un al doilea;acțiunea familiei  nu e numai cea mai timpurie dar multă 

vreme e și singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului din perioada 

preșcolară. 

Familia are un rol extrem de important in viața unui copil. 

În primul rând, familia reprezinta primul cadru de dezvoltare al copiilor. În cadrul acesteia dobândim 

primele deprinderi din aceasta lumea, cum să ne deplasăm, cum să mâncăm, comunicăm și cum să ne 

purtăm, deprinzând astfel “cei 7 ani de acasă”. Ea este primul etalon după care ne este modelată 

personalitatea în bine sau rău, spre exemplu dacă vedem de mici că părinții noștrii au fumat, există șansa 

ca si noi să facem la fel, sau contrar, văzând că acestora le face rău să reușim să evităm aceste vici. 

Tot datorită familiei, în special datorită părinților acumulăm și primul bagaj de informații. Fiecare 

copil văzându-și proprii părinți ca pe niște Einsteini ai lumii. Fiecare părinte având datoria să asigure toate 

cele trebuincioase, să iși educe cât de bine pot copiii, iar prin experiența lor de viață atât în copilarie cât și 

pe tot parcursul vieții, mai ales în adolescență că se schimbă percepțiile despre viață, să le ofere mereu 

sfaturi despre cum să fii bun și cum sa te descurci în această lume nebună. 

În concluzie, putem spune că familia, deși este format dintr-un grup mic de oameni are un rol foarte 

mare in viața unui adolescent si nu numai, acela de a contura viitoarele generații pentru o mai bună 

dezvoltare a lumii. 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 
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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: copiiiunt 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 etc. 

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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Rolul educațional al familiei 

 

 

Prof. Simona Sanda                                                                                                                  

Colegiul Naţional ,,Elena Cuza - Craiova 

 

 

În istorie familia a fost definită în diferite feluri: "celula", "organismul", "stâlpul societăţii", iar şcoala, 

ca "laboratorul" în care învăţăm tainele acestei lumi, se primesc noi cunoştinţe, se creează şi se şlefuiesc 

solide caractere, se descoperă vocaţia fiecăruia, se pregăteşte viitorul nostru, pentru a duce o viaţă demnă 

şi decentă. 

Rolul educaţional al familiei se simte din primele momente ale vieţii. Mama este primul educator. 

Copilul simte afinitatea maternă încă de timpuriu şi o răsplăteşte cu zâmbetul suav, pe care numai o mama 

adevărată îl poate pătrunde în întreaga semnificaţie şi numai ei i se poate acorda în acest fel. Contribuţia 

mamei în conturarea treptată a copilului, mai întâi ca persoană şi apoi ca personalitate în devenire, nu poate 

fi suplinită pe deplin, în primii ani ai vieţii, de nici o altă sursă educaţională. 

Meritul familiei este cu atât mai mare, cu cât reuşeşte să-i aducă o contribuţie mai valoroasă în 

asigurarea fundamentării temeliei individualităţii copilului, încă din vârsta fragedă. 

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, 

famila continuă să exercite o influenţă deosebită, 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 în natura relaţiilor 

din cadrul acestui grup social restrâns. Tot aşa precum climatul familial nesănătos este un mediu dăunător, 

dezechilibrant, cu implicaţii nefaste mai ales asupra vieţii afective a copiilor. 

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. 

Din păcate, nu în toate familiile există acelaşi grad de preocupare în sprijinirea copiilor, în dezvoltarea 

lor, existând familii, care lasă totul în grija şcolii, din convingerea, ca şcoala este cea care răspunde de 

educaţie şi nimeni altcineva. Şi nu numai de educaţie, bineînţeles. Instrucţia este, de asemenea, apanajul 

şcolii şi numai al şcolii. 

Fiecare copil este o investiţie pentru viitor, o investiţie pe care o face familia lui şi deopotrivă, 

societatea căreia îi aparţine, motiv pentru care creşterea şi dezvoltarea lui este o responsabilitate colectivă. 

Mulţi părinţi cred că educaţia copilului se realizează în şcoală, însă aceasta nu este decât o 

componentă, anume componenta formală. Familia, educaţia informală, are o contribuţie esenţială şi  dacă 

ne gândim cât timp petrece copilul la şcoală (4-6 ore zilnic), vedem că acasă el petrece de patru până la şase 

ori mai mult. 

Marea problemă a şcolii de azi este disciplina, lipsa educaţiei familiale, lipsa minimului de moralitate. 

Elevul intră în contact cu mediul şcolar după ce se confruntă relaţional cu societatea şi mediul familial de 

provenienţă. 

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; 
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➢ 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. 

 

Dascălul este înainte de toate un exemplu atât în ceea ce priveşte volumul de informaţii, dar mai ales 

în ceea ce priveşte comportamentul. Munca şi personalitatea educativă a profesorului pot lăsa urme 

frumoase în mintea şi comportarea tinerilor, oferindu-le prilejul de a-şi aminti cu plăcere, respect şi chiar 

veneraţie de foştii dascăli, cu care pot menţine anumite legături spirituale pentru toată viaţa. Este plăcut să 

auzi spunându-se: ,,A fost elevul meu, m-am mândrit şi mă mândresc cu el. De asemenea este tot atât de 

plăcut şi de dorit să auzi: ,,A fost profesorul meu. Am avut ce învăţa de la el. El mi-a deschis orizontul, 

spiritul de iniţiativă, încredere şi dragoste pentru profesie. Îi sunt recunoscător. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl  are asupra dezvoltării 

copilului, pe când altele sunt dezinteresate. Colaborarea între profesor şi părinţi, comunicarea permanentă 

între aceştia, cooperarea în momente dificile, facilitează de fapt, învăţarea şcolară. 

Există o veşnică dispută între şcoală şi familie în educarea copilului şi în organizarea timpului său. 

Aceasta capătă în zilele noastre o nouă dimensiune: şcoala şi părintele, deopotrivă, nu mai ştiu ce ar trebui 

să fie. Extrem de puţini părinţi îşi aduc aminte de responsabilitatea pentru cum creşte, cum se dezvoltă 

copilul personal. De copilul lor trebuie să se ocupe oricine altcineva: educatoarea, învăţătoarea, şcoala, 

viaţa. În zilele noastre, părinţii au alte obligaţii, cum ar fi aceea de a face bani. 

O educaţie părintească bazată pe convingere este mai grea şi de lungă durată, însă este mai fiabilă, 

mai eficientă, mai plină de satisfacţii pe termen lung, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii. Părinţii sunt 

primii educatori, care au o mare responsabilitate socioumană şi a căror educaţie lasă amprente, uneori pentru 

toată viaţa. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor părinţii trebuie să se pregătească pentru a fi 

educatori. De asemenea, ei trebuie să colaboreze cu şcoala direct şi prin Comitetul de părinţi, precum şi cu 

specialişti din unităţile specializate sau organizaţiile nonguvernamentale care au şi preocupări în domeniul 

educaţiei, luând în considerare ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Există o serie de studii, axate 

pe modul în care implicarea familiei influenţează  succesul  elevilor  în  şcoală.   

Rezultatele sugerează că implicarea familiei contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor, frecvenţei 

şcolare  şi o mai  mare responsabilitate a elevilor pentru  munca legată de  şcoală.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ A COPILULUI,                                                  

ÎN CONDIȚIILE ȘCOLII ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SANDOR LILIANA                                                                        

LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
Se spune că reuşita şcolară depinde de amestecul nuanţat şi flexibil între susţinere parentală, adică 

sfaturi, încurajări, recompense pentru activitatea şcolară a copilului, pe de o parte, şi controlul acestei 

activităţi, dublat de exigenţă şi evaluarea ei, pe de altă parte. În plus, cercetările din spectrul neuroștiințelor 

demonstrează clar că sușținerea emoțională a familiei, învățarea precoce a detectării emoțiilor și a 

reacționării la ele, duc pe termen lung la reușita şcolară. 

Perspectiva școlii online a fost privită cu suspiciune și de către părinți, dar și de către profesori. A 

fost și mai este încă, o perioadă extrem de solicitantă pentru toți actorii implicați în proces: copii, cadre 

didactice, părinți. Programul familiei a suferit modificări, a fost ajustat, astfel încât copiii să fie 

supravegheați, mai ales cei de vârstă școlară mică, dar au existat și situații când copiii au fost lăsați singuri 

(părinții erau plecați la serviciu sau lucrau din altă cameră).  

De asemenea, au existat cazuri în care mai mulți copii ai familiei, de vârste diferite, erau lăsați în grija 

bunicilor, bunici depășiți de situație din toate punctele de vedere, mai ales la capitolul noile tehnologii. În 

această perioadă, multe familii au scăzut controlul asupra copiilor, încercând o mai mare autonomie a 

acestora, autonomie uneori practic imposibilă la clasa pregătitoare, clasa I sau a II-a. Responsabilizarea 

privind învățarea în propriul mediu a trebuit să fie susținută atât de cadrul didactic, cât și de părinți. În cazul 

elevilor care erau singuri a existat tendința de a nu sta cu camerele deschise, de a întârzia la răspuns sau 

chiar de a refuza să răspundă, pe motiv că nu merge internetul, este defectă camera sau sunt probleme cu 

microfonul. 

Rolul părinților a fost suprasolicitat (vorbesc din perspectiva dublă de părinte de școlar mic, dar și de 

cadru didactic), ei având mai multe misiuni de îndeplinit: 

- Asigurarea rutinelor: trezirea copiilor la timp, supravegherea igienei, asigurarea micului dejun și a 

gustărilor; 

- Amenajarea spațiului dedicat învățării, asigurarea materialelor necesare de lucru, verificarea 

orarului împreună cu copilul; 

- Sprijinirea la accesul pe platforma de învățare; 

- Controlul frecvent, uneori subtil, dacă au camera pornită, dacă sunt atenți, dacă iau notițe, dacă scriu 

complet, dacă răspund prompt, dacă au același ritm cu clasa etc. 

- Contribuție la realizarea temelor și la postarea acestora pe platforma. 

- Contribuție la starea de bine a copiilor și la susținerea emoțională a acestora. 

În concluzie, e tot mai evident că implicarea/neimplicarea părinţilor în educaţia copiilor atât în cadrul 

familiei cât şi în relaţia acestora cu şcoala, cu atât mai mult dacă este școală online, are efecte asupra 

performanţelor şcolare ale copiilor. 
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Grădinița are un rol important în educarea copilului, în pregatirea pentru școală și viată. Dar odată cu 

intrarea copilului în grădiniță, mulți părinți cred că rolul lor este limitat numai la asigurarea condițiilor 

materiale necesare creșterii și toată raspunderea pentru educarea copilului revine educatoarei, parere total 

gresită și ineficientă. 

Fără sprijinul activ al familiei, grădinița nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite, oricat de 

competenta și oricat de mult s-ar strădui educatoerea. 

Într-o societate aflată în schimbare, pentru care trebuie reconsiderate dimensiunile teoriei și practicii 

educaționale, este firesc ca în central perocuparilor specialistilor în domeniul educației să stea identificarea 

nevoilor de învțare și dezvoltare, precum și stategiile optime de aplicare a acțiunilor instructiv-educative. 

Educația vărstelor mici este considerată temelia personalității fiecarui individ, de aceea educația 

trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale și să realizeze echilibru între acestea si dezvoltarea 

socială. 

La educarea și formarea copilului preșcolar contribuie mai mulți factori educationali: grădinița, 

familia, societatea. Este recunoscut faptul că, în cadrul acestui complex formativ, rolul preponderent revine 

grădiniței, instituție specializată, cu cadre anume pentru realizarea educației preșcolare. Activitatea 

educatoarei implica un înalt grad de responsabilitate personală și civică, deoarece de modalitati concrete de 

realizare a educatiei prescolare    depinde, în mare măsură, întreaga dezvoltare ulterioară a personalitatii 

copilului. 

Pentru reușita actului educational, munca depusă de cadrele didactice din grădiniță trebuie continuată, 

sustinută și întarită de familie. În acest sens, educatoarea trebuie să asigure o permanenta colaborare între 

grădiniță și familie și să -i convingă pe parinti a păstra unitatea de cerinte adresate prescolarilor cu cele ale 

grădinitei. 

Initierea părintilor în probleme specific educatiei si instuctiei copiilor se face în diverse moduri, prin 

metode și procedee alese cu mult tact de către educatoare. Astfel, în discuții libere cu părinții, prin 

participarea acestora la unele activitați în grădinită realizăm un învațământ modern și în același timp, facem 

cunoscută activitatea noastră în răndul părinților. 

Părinții trebuie implicați permanent în activitatea grădiniței și nu doar cănd se ivesc probleme. 

Totodată, părintilor trebuie să li se ofere permanent informatii referitoare la copil. Ei trebuie să stie care 

este scopul programului educativ la care participă copilul lor, care sunt obiectivele urmarite și să fie la 

curent cu politicile educationale ale grădinitei. În acest scop eu am inițiat întalniri individuale cu părinții la 

sfărșit de săptămână, pe care le-am numit ,,cinci minute cu părinții’’ în care informez părintele  de 

activitățile desfășurate de copil în timpul săptămânei. 

Părinții pot fi parteneri în educație pentru că detin cele mei multe informatii despre copiii lor. Pentru 

realizarea parteneriatului este esential ca părintii să fie priviti ca participanți activi, să fie atrasi în adoptarea 
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deciziilor, să se recunoască și să se valorifice informatiile date de ei despre copii, iar responsabilitatea să 

fie împartita între părinti și educatoare. 

În majoritatea situatiilor, familia si gradinita colaborează foarte strâns pentru a realiza prin eforturi 

comune o educatie de buna calitate. Sunt numeroase însă si cazurile în care familia actionează uneori contrar 

directiilor conturate de gradinita, uneori din lipsa de informare, alteori din nepricepere sau dezinters. În loc 

să întărească și să dezvolte achizitiile din grădinită, în termeni comportamentali ori de cunostinte, parintii 

destructurează prin atitudinea lor ceea ce educatoarea construieste zi de zi. De aceea se impune o 

comunicare continua si de calitate între educatoare și părinți privind progresele sau dificultatile întampinate 

de copii, aspect asupra cărora este necesar să se insiste prin exercitii ori prin exemple pozitive ori încurajari. 

Comunicarea si deschiderea din ambele părti, pentru a sprijini dezvoltarea si buna educație a copilului, aduc 

beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalitații acestuia. 

În vederea construirii și dezvoltarii unei relatii de comunicare sănătoase între grădinită și familie, o 

serie de initiative, luând forma unor proiecte concrete de formare a parintilor, au fost derulate la nivel 

national si local. Unul din proiectele de mare anvergură privind educatia părintilor este ,,Educați așa!”. Ca 

instructor pentru părinti, am început munca propiu-zisa cu părinții prin selectarea participanților. Parinții 

invitați în proiect trebuiau să corespunda unor criterii: să se ofere voluntari în program, să reprezinte familii 

cu mai mulți copii, ori familii monoparentale, ori familii cu copii ce manifestă un comportament dificil. 

Am selectat o grupă de 10 părinti ai copiilor din grădinită, formarea a durat 5 săptămâni, derulându-se 

întalniri săptămânale a câte 2 ore, fiecare săptămână având o tematică specifică [acordarea atenției, 

aprecierea, stabilirea limitelor și cum să spunem NU, ignorarea și izolarea, pedepsirea, evaluarea.] 

Majoritatea situatiilor de învatare s-au realizat prin joc de rol si studii de caz. Parintii au avut teme 

pentru acasă aspra carora se informau, sugerau o derulare a faptelor si erau dezbatute la întalnirea 

următoare. Aceste teme au oferit părintilor posibilitatea să observe atent comportamentul copiilor lor pe 

parcursul unei săptămâni și să exerseze modele de reacție la comportamentele copiilor. Discutarea temelor 

cu ceilalti părinti a oferit acestora posibilitatea de a confrunta anumite pareri, ideii, opinii și să vorbeasca 

despre copiii lor. La sfarsitul fiecarei sedinte s-au distribuit părintilor brosuri tematice. Accentual a fost pus 

pe încurajarea comportamentelor pozitive ale copiilor si evitarea pe cât posibil a pedepsei. Vreau să spun 

că la început părintii au fost retinuti în ceea ce priveste înscrierea la curs, dar din prima ora au fost încantati 

au povestit si celorlalti  ce mult îi ajută aceste exemple. Am înscris apoi si bunici care se ocupau de cresterea 

și educarea nepoților, parinții copiilor fiind plecați în străinatate.  

Experienta dovedeste că o atmosferă destinsă între agentii, partenerii educationali este benefică. De 

asemenea, existența unor reguli comune, cunoscute si fixate împreuna, usurează mult efortul educativ. 

Printre cele mai importante relatii de parteneriat, poate fi mentionată relatia dintre parinti si gradinită. 

Dacă părintii sunt implicati în programul educativ înca de la început, ei vor intelege importanta colaborarii 

cu grădinita si isi vor forma deprinderea de a se interesa si a sprijini activitatea pe care copilul o desfasoara 

aici. 

Contactele dintre părinti si educatoare pot îmbrăca forma unor întalniri colective desfasurate în cadrul 

formal al negocierilor administrarea gradinitelor si asociatia de parinti, al reuniunilor de informare a 

parintilor cu privire la continuturile si metodele didactice, programul grupei, al activitatilor deschise pentru 

parinti, al atelierelor de lucrarii practice cu parintii. în cadrul ,, săptămânei altfel”, mai pot colabora cu 

gadinita cu prilejul excursiilor, serbarilor, aniversarilor. 

Relatia parinti-educatoare se referă la construirea unor relatii pozitive între familie si grădinită, la o 

unificare a sistemului de valori si cerinte referitor la copil. Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând 

contribui chiar la dezamorsarea unor problem inainte ca acestea să devină necontrolabile. 

Parintii trebuie implicati permanent în activitatea grădinitei si nu doar atunci când se ivesc probleme. 

Totodată, părintilor trebuie să li se ofere frecvent informatii referitoare la copil. Ei trebuie să stie care este 

scopul programului educativ la care participa copilul lor, care sunt obiectivele urmarite si să fie la curent 

cu politicile educationale ale gradinitei. Dacă este posibil, părintii trebuie implicati în luarea deciziilor, să 

cunoască progresele făcute de copilul lor, si, în acelasi timp, e important să stie perceptia pe care o are 

grădinita despre calitatile si problemele copilului. 
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Părintii pot fi parteneri în educatie pentru că detin cele mai multe informatii despre copiii lor. Pentru 

realizarea parteneriatului este esential ca parintii să fie priviti ca participanți activi, să fie atrasi în adoptarea 

deciziilor, să se recunoască și să se valorifice informatiile date de ei despre copii, iar responsabilitatea să 

fie împartită între parinți și educatoare. 
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Familia are un rol important în dezvoltarea copilului, de la primii pași în viață până la intrarea acestuia 

în viața adultă. Mediul familial este primul mediu educativ și socializator cu care copilul ia contact. 

Influența familiei își pune amprenta asupra dezvoltării copilului ca individ. Legătura puiului de om cu 

familia sa este foarte puternică și de neînlocuit.  

Dacă între membrii unei familii nu există relații bazate pe înțelegere, respect, cinste, corectitudine, 

întrajutorare, dacă opiniile părinților referitoare la educația copilului nu sunt convergente, dezvoltarea 

copilului are de suferit. 

Educația în familie o precede pe cea instituțională, căci familia exercită o influență deosebit de 

puternică asupra copilului. Primele noțiuni educative, dar și caracterele se conturează în familie. În primii 

ani de viață, copilul este dependent de părinți.Aceștia trebuie să aibă în vedere atât latura fizică a îngrijirii 

acestuia, cât și educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice cu cele psihice.Exemplele pozitive din 

familie au un rol important în evoluția psihică a copilului, în formarea caracterului său. 

E nevoie ca părinții să prezinte un interes crescut față de comunicarea cu copilul lor, să-l încurajeze, 

să-i cunoască posibilitățile de înțelegere. Comunicarea dintre părinți și copil trebuie să fie bună și 

permanentă.Copilul este încurajat și lăudat pentru unele fapte și acțiuni, iar pentru altele- este dojenit de 

părinți. Aceștia trebuie să îl ajute de de timpuriu pe copil să înțeleagă ce ,,este bine” și ce ,,este rău”, ce 

,,este permis” și ce ,,este interzis”. 

Uneori, copilul nu știe cum să se comporte, nu dispune de experiența morală necesară, nu cunoaște 

așteptările față de comportarea sa. Atitudinile copilului față de cei din jur, deprinderile de comportare 

civilizată exprimă sfaturile și îndemnurile primite de la părinți, exemplul personal pe care aceștia i l-au dat 

prin atitudinile și faptele lor de conduită, disciplina din familie.Stabilirea unor relații corecte, bazate pe 

stimă și respect reciproc între membrii familiei, dragostea părintească rațională față de copil au un rol 

important în educarea copilului.  

Dacă își doresc să reușească, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 

Unitatea și consecvența cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți membri ai familiei față de copil 

contribuie la reușita educației în familie. 

Un mediu părintesc cald, liniștit, un climat familial bazat pe prietenie și înțelegere poate influența 

comportamentul copilului. Părinții trebuie să ducă un mod de viață corect, echilibrat, să manifeste o 

atitudine civilizată față de cei din jur și față de ei înșiși. Concepțiile părinților despre viață determină modul 

în care își vor crește și educa copilul.  

Copiii cresc și se formează într-un univers creat de părinți. ,,Cei 7 ani de acasă” influențează evoluția 

ulterioară a copilului. Așa cum este crescut și educat, așa cum se comportă părinții, așa va trăi și se va 

manifesta copilul pe viitor. Modelele de conduită oferite de părinți reprezintă primele modele sociale cu o 

influență aparte asupra copilului privind formarea concepției sale despre viață, a modului de comportare și 

relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. 

Modelul moral-civic propus de școală (un comportament civilizat, tolerant, bazat pe cinste, prietenie, 

corectitudine) găsește un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt apreciate. Educația în familie 

devine astfel un proces de pregătire pentru viitor, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 
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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 sa fie preocupați 

doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, coreland posibilitatile 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 viața, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să-i 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. 

„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.” (Sveşnikov, Vladislav, 2011, p.74) 

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-i 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 își 

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.).  

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 nici un fel de respect și autoritate în fața acestora. 

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. 

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 
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fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau 

totul şi imită totul…” (Tănăsescu, Adrian, 2009, p.9) 

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 educației în familie o constituie copilul 

unic, deoarece în acest caz 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 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.  

În concluzie putem spune că familia joacă un rol decisiv în educația copilului în a-i forma pe micuți 

înainte ca aceștia să ajungă pe băncile școlilor. 
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Realizată cu diferite ocazii, serbarea şcolară reuneşte elevii unei clase, determinând trăiri intense prin 

dorinţa celor ce o realizează de a crea o atmosferă de neuitat în rândul invitaţilor, într-un cadru festiv. Este 

o formă de cunoaştere psihopedagogică a elevului prin înţelegerea frumosului, binelui şi adevărului ca 

probleme esenţiale ale devenirii omului în vederea formării şi susţinerii capacităţii de autocunoaştere.  

 

Implică lucrul în echipă, capacitatea de sincronizare, dezvoltă personalitatea elevului prin 

posibilitatea de a se exprima artistic, stimulează memoria, gândirea, încrederea în sine a copilului, interesul 

pentru afirmarea şi valorizarea personală. 

 

Prin tematica lor, serbările şcolare asigură cultivarea unor valori spirituale precum dragostea faţă de 

ţară, de trecutul istoric şi tradiţiile, obiceiurile strămoşeşti. Cadrul didactic va regiza conţinutul activităţii, 

astfel încât momentele de solicitare a vocii să alterneze cu cele de repaus vocal. În acest sens, practica 

pedagogică, am experimentat diferite posibilităţi de alcătuire a programului artistic. Scenetele emoţionante 

au caracter educativ în dezvoltarea copiilor, atât prin conţinutul de idei, cât şi prin posibilitatea de 

interpretare a rolurilor. Această serbare bucură sufletul întregii comunităţi׃ elevii sunt nerăbdători să fie 

văzuţi, ascultaţi şi admiraţi de familie, iar părinţii se bucură, bineînţeles, să-i vadă evoluând în faţa 

publicului, de altfel îngăduitor cu micile talente. 

 

De asemenea, serbarea este o formă de cunoaştere şi de apropiere între elevi prin dorinţa de a realiza 

împreună o activitate distractivă şi educativă, prin dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grup. Astfel, 

creşte potenţialul creativ şi competitiv prin cunoaşterea de sine raportată la cunoaşterea şi activitatea 

grupului. E o posibilitate a părinţilor de a descoperi noi talente şi aptitudini la copiii lor, de a-i încuraja, dar 

şi de a-i cunoaşte sub un alt aspect prin participarea la o reuniune a colectivului. Deseori, chiar părinţii şi-

au exprimat dorinţa de a se cunoaşte mai bine, de a socializa alături de copiii lor la asemenea manifestări 

culturale.  

 

În pregătirea serbării, cadrul didactic va avea în vedere respectarea particularităţilor de vârstă şi 

individuale, astfel că va realiza, în prealabil, un plan al activităţii, ce va cuprinde materialul propriu-zis ׃ 

poezii, cântece, dansuri, scenete, eventual, muzică ambientală pentru fundal. Toate acestea vor fi alese şi 

în funcţie de capacitatea elevilor de a interpreta anumite momente artistice.  

 

Din experienţa pedagogică, am observat că elevii cu anumite deficienţe de comunicare obţin 

performanţe uimitoare, descoperindu-şi, uneori, talente nebănuite, în momentul în care trec peste zidul 

timidităţii, în dezvoltarea personală. Cadrul didactic va începe de la simpla participare doar prin prezenţă  

a elevului, apoi dându-i roluri scurte, urmărind evoluţia. 

 

Prin urmare, în aceste condiţii, serbările şcolare reprezintă un mod de comunicare artistică, de 

socializare, implicând cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă, a nevoii de succes, dezvoltarea 

sentimentului de satisfacţie a petrecerii timpului alături de colegi, părinţi, într-un cadru plin de căldură. 
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Primii ani de acasă 

 

 

Prof. Alexandra Sandu,                                                                                                          

Colegiul Național „C. Negri”, Tg.-Ocna, Bacău 

 

 

Educația constituie un factor important în dezvoltarea unui copil, iar primul contact pe care acesta îl 

are cu modelele educative este în familie. În opinia mea, familia este prima care contribuie la formarea unui 

copil, căci încă din primii ani de viață el ar trebui să fie îndreptat spre bune obiceiuri. 

După ce familia și-a pus amprenta asupra formării personalității unui copil, școala vine cu o serie de 

bune practici care să completeze informațiile achiziționate acasă. Degeaba mediul școlar îi oferă elevului 

modele pozitive, dacă în mediul familial acesta a luat cunoștință doar de exemple nu tocmai bune.  

Există încă din bătrâni și se păstrează și în prezent ideea de cei șapte ani de acasă. În această perioadă 

de dezvoltare, copilul achiziționează informațiile necesare unui comportament decent, civilizat, ia aminte 

de valorile umane care trebuie să le asimileze pe tot parcursul vieții, bunătate, modestie, altruism etc.  

Educația primită în primii ani de viață este cea mai importantă în formarea lui ca om. Acum se pun 

bazele celor mai bune deprinderi, acum se poate modela ușor caracterul acestuia, de aceea este nevoie de 

mare atenție și responsabilitate a persoanelor care se implică în educația copilului. El este atât de sensibil 

și atât de receptiv, încât vom rămâne uimiți atunci când vom realiza că a preluat exact un model pe care l-

a avut în preajmă. 

Educarea unui copil nu este o joacă! Ea se formează încă din primele zile de viață și de aceea trebuie 

ca noi adulții să oferim tot ce este mai bun și mai util pentru dezvoltarea armonioasă a lui. Atât părinții, cât 

și profesorii au un rol important în evoluția unui copil, însă aceste două roluri trebuie să se completeze unul 

pe celălalt pentru a se obține un rezultat satisfăcător. 
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COMUNICAREA CU COPIII –                                                                                                  

CALEA SPRE O DEZVOLTARE ARMONIOASĂ 

 

Prof. înv. primar Anișoara SANDU,                                                                                        

Școala Gimnazială Nr. 11, Piatra – Neamț 

 

„Felul în care vorbesc părinții și profesorii îi arată copilului părerea lor despre el. Afirmațiile lor 

influențează încrederea și prețuirea pe care acesta o acordă propriei persoane. Într-o mare măsură, 

limbajul celor mari determină destinul acelui copil.” – Haim Ginott 

De ce educația prin iubire? De ce nu? De fapt, așa întotdeauna! De 2000 de ani Iubirea esste 

sentimentul care ar trebui să  guverneze lumea, darul care să unească oamenii. Și tot de atâta timp, chiar și 

mai mult…, tocmai ea ne lipsește! Iar în timpurile noastre lipsește parcă și mai mult! Cei care sunt privați 

cel mai tare de acest sentiment nobil sunt copiii! Dar ei, în nevinovăția și curățenia lor simt că  este ceea ce 

nu  au și o caută. Caută afecțiunea în familie, la școală, în grupul de joacă și, din păcate, uneori o caută în 

locuri și la persoane nepotrivite. Dacă colegii,  grupul, strănii nu au nicio obligație ( decât creștină) față de 

el, familia și școala (educatorul) au responsabilitatea acestei dăruiri. De obicei, în mod firesc, iubirea o 

dăruiești fără să ți se ceară, dar atunci când aduci pe lume un copil îți asumi (sau așa ar trebui) nu numai 

creșterea ci și  dezvoltarea lui armonioasă. Iar dezvoltarea lui se realizează doar prin dragoste și cu dragoste. 

Educația, dezvoltarea armonioasă a unui copil trebuie privită dincolo de orele de școală, primul și 

nelipsitul dascăl din viața lui fiind părintele. Ceea ce copilul achiziționează în primii ani de viață este 

definitoriu pentru formarea lui ca adult. Tot ceea ce se întâmplă în orele de școală este profund influențat 

de ceea ce se întâmplă înainte și după aceea.  Indiferent de intențiile bune ale fiecăruia, dacă  nu folosesc 

ambii mijloacele menite să îi ajute să își realizeze aceste gânduri bune, copilul esste cel care pierde în 

principal. 

„Părinții și profesorii trebuie să își unească forțele și să formeze parteneriate de lucru. Și unii și ceilalți 

trebuie să știe care este diferența dintre cuvintele care demoralizează și cele care dau curaj; dintre cuvintele 

care incită la confruntare și  cele care invită la cooperare; dintre cuvintele care îl pun pe copil în 

imposibilitatea de a gândi sau de a se concentra și cuvintele care descătușează dorința firească de a învăța.” 

Este dovedit faptul că există o legătură directă între ceea ce simt copiii și felul în care se comportă. 

Dacă ceea ce simt e corect, atunci ei se comportă corect. Pentru a-i ajuta să simtă corect este necesar să le 

acceptăm sentimentele. 

„Ca profesori, ținta  noastră nu se rezumă doar la transmiterea unor date și informații. 

Dacă vrem ca elevii noștri să fie niște ființe umane ambile, e nevoie să reacționăm față de ei cu 

amabilitate. 

Dacă prețuim demnitatea copiilor noștri, e nevoie să modelăm metodele care afirmă demnitatea 

lor…” (p.40) 

„Astăzi, părinții și profesorii nu-l mai pot face pe copil să se poarte frumos. Realitatea impune 

aplicarea unor noi metode menite să îi influențeze pe copii și să-i motiveze pentru a coopera. Pedepsele 

cum ar fi bătaia la fund, palmele peste obraz, jignirile, regimul de privațiuni și, în general, umilirea celor 

mici în public constituie niște metode depășite și insuficiente de disciplinare a copiilor.  ” – Dr. Rudolf 

Dreikurs 

Același specialist menționează că pedeapsa poate controla purtarea rea, dar nu are puterea de a induce 

un comportament dezirabil și nici măcar de a diminua dorința copilului de a se purta urât. Deci, pedeapsa 

nu poate fi o modalitate de construire a unor comportamente dorite.  Mai important și mai eficient este să 

ajungem la sufletul copilului, pentru a transforma dorința de a se purta urât într-o dorință de a se purta cum 

se cuvine. Este necesar să fie încurajați să se conducă după propriul sistem de valori și să  se 

autodiscilplineze. 
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Rolul nostru al educatorilor este nu de a furniza răspunsuri corecte ci de a-i ajuta pe copii să ajungă 

la altfel de răspunsuri, dar gândind singuri. La aceste soluții nu se poate ajunge decât printr-o comunicare 

permanentă, dar, mai ales, eficientă. Înțelegerea sentimentelor copiilor ne poate ajuta să-și schimbe 

comportamentele indizerabile. Și, mai important este ca ei înșiși să realizeze că nu furia și violența conduc 

la rezolvarea unor  situații conflictuale ci comunicarea, înțelegerea , afecțiunea. Ei nu trebuie să joace un 

rol impus de cineva (părinți sau educatori) ci trebuie să se exprime liberi, să înțeleagă de ce e bine să se 

comporte într-un fel sau altul.  

 „Trebuie să-i tratăm pe copii nu așa cum sunt, ci așa cum sperăm  că vor deveni.” 

Copilul, mai ales cel impulsiv, are nevoie de ajutor și de experiențe practice care să îl facă să o ia mai 

încet și să se gândească la consecințele faptelor lui,  cel timid trebuie să trăiască plăcerea de a intra în 

contact cu alții, iar cel agresiv trebuie să învețe cum să se ccomporte pașnic cu ceilalți. De noi depinde cum 

îi ajutăm pe toți copiii să se dezvolte complet. 

 

Bibliografie: 

 Adele Faber, Elain Mazlish – Comunicarea eficientă cu copiii – acasă și la școală, Editura Curtea 

Veche, București, 2013 

                  

  

1084



  

 

CE AR TREBUI SĂ ÎNVEȚE COPILUL ÎN CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

prof. înv. primar Sandu Laura - Gabriela 

Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei”, Brăila 
 

 

”Diploma celor șapte ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.” - Valeria Mahok 

 

 

Între factorii educației, familia a fost și este cel mai important factor. Deși mulți consideră că educația 

cade în sarcina școlii, de fapt, ea începe în familie, în brațele mamei/tatălui și pe genunchii bunicilor. 

Educația începută de primii educatori - părinții, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție de 

particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia.  

Exemplele bune care pleacă, inevitabil, din familie au un rol decisiv asupra copiluluicare ajunge să 

conștientizeze 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 că acesta ar avea unele particularități psihice 

nemodificabile, iar dacă observă unele abateri de la normal, să nu aștepte pasivi ca timpul și natura să le 

rezolve. Ei vor veghea și interveni activ, organizând, dirijând și orientând viața psihică a copilului, îl vor 

conduce înspre obținerea modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale și 

sociale. Așadar, copilul trebuie să fie activ și adaptabil, iar părinții au misiunea permanentă de a-l face să 

progreseze, să se perfecționeze și să-și mărească valoarea umană. 

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 catre membrii familiei, 

precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele oferite de părinți (exemplul personal), 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 tipar social cu o influență hotărâtoare asupra 

copiilor privind formarea viziunii lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu 

diferite norme și valori sociale. Evident, 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. 

Oricâte activități extrașcolare, ore de meditații, gadgeturi sau cărţi vor fi puse la îndemâna copilului, 

totul devine inutil, dacă nu petrecem timp cu el, dacă nu îi „predăm” lecţiile esenţiale și nu ne asigurăm că 

acestea sunt însușite, nimic nu îl va ajuta să învețe felul în care se prezintă, modul în care vorbește, ori cum 

reacțonează în situații diverse. 

Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? Răbdarea, bunătatea, buna cuviință, 

autocontrolul, gândirea pozitivă– sunt primele „teme” însușite din familie. 

Atunci 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, îi predăm lecții de răbdare 

și, totodată, îl ajutăm să le consolideze. 

Dacă un copil reușește să empatizeze cu ceilalți, să nu discrimineze și să se poarte frumos cu și 

față de ceilalți copii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă, atunci 

putem considera că lecția bunătății a fost însușită.  

Buna 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. 

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 devină un bun prieten! 
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Autocontrolul este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 

însuşim! E drept, că se perfecționează în timp și în funcție de experiențele de viață pe care le avem, dar 

dacă învățăm să facem asta încă de mici, nu vom simți totul ca pe o corvoadă. 

O gândire pozitivă nu se dobândește ușor, mai ales dacă cei din jurul tău sunt pesimiști, de 

aceea e 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 puiul nostru în timp. 

Toate cele enumerate mai sus sunt perfectibile în timp, iar pentru viitorul adult vor fi 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 ne-am străduit să le predăm copilului au trecut pe lângă el fără să lase urme 

semnificative. De aceea soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, să 

perseverămm să ne asumăm rolul de exemplul personal, asta în primul rând. Mai avem nevoie de calm, de 

inventivitate, curaj și fermitate. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000, Bucureşti; 

Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, 2003, Bucureşti; 

 Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, 2004, Iaşi 
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Cei şapte ani de acasă 

 

Profesor învăţământ primar: Sandu Roxana,                                                                                     

Şcoala Gimnazială Aghireşu-Fabrici, Structura Aghireşu, Jud. Cluj 

 

 

Ȋnainte de a păşi pentru prima dată într-o instituţie care să ne ofere educaţie şi să ne formeze, precum 

grădiniţa sau şcoala, cu totii primim „cei şapte ani de acasă”. Adevărata educaţie începe aici, în mediul 

familial, iar educaţia primită în spaţiile instituţionalizate nu va putea niciodată înlocui valoarea anilor în 

care ne formăm acasă. Expresia „cei şapte ani de acasă” se referă la educaţia pe care copilul o primeşte 

înaintea intrării la creşă/grădiniţă, în familie, şi care îi conferă un set de valori care definesc viitorul adult.  

Membrii familiei reprezintă primele modele din viaţă ale copilului, modele care îşi pun amprenta 

asupra dezvoltării, modele pe care copilul va încerca să le imite. Lumea din jur va fi percepută în acord cu 

principiile pe care le învaţă acasă, valorile pe care pune accentul familia, iar copilul devine o oglindă a 

părinţilor.  

După ce se naşte, copilul absoarbe tot ca un burete, aude şi vede ceea ce se întâmplă în jurul lui şi aşa 

se dezvoltă obiceiurile de mai târziu, începe să vorbească în familie învăţând de la părinţi, se obişnuieşte 

cu regulile casei, învaţă ce este politeţea şi cum să trăiască alături de ceilalţi, lucruri care se vor reflecta în 

caracterul de mai târziu pe care şi-l formează; aceasta este perioada cea mai fertilă pentru dobândirea 

achiziţiilor.  

Ȋn familie se pun bazele dezvoltării afective, motrice, cognitive, iar noi, profesorii, o să lucrăm cu 

bagajul acesta purtat de copil încercând să îl modelăm, să il dezvoltăm, să ii conferim valoare prin 

informaţii, competenţe formate, însă nu vom putea înlocui niciodată primii ani de formare acasă. 

Generic, cei şapte ani de acasă pot implica bunele maniere pe care copilul le are dezvoltate, precum: 

să ştie să salute, să respecte anumite reguli sociale pentru a se integra în societate (a astepta la rând, a folosi 

tacâmuri la masă ş.a.m.d), să înveţe ce este respectul şi să îl acorde, să folosească „cuvintele magice”: te 

rog, mulţumesc; să se comporte frumos cu cei din jurul său arătând înţelegere şi deschidere etc.  

Aceşti şapte ani sunt înglobarea valorilor pe care familia i le formează şi insuflă copilului în primii 

ani de viaţă şi care pentru el sunt esenţiali, de aceea familia va trebui să încerce să fie sprijinul principal, să 

fie atentă cum transmite informaţiile, cum se vorbeşte pentru a dezvolta limbajul, să fie atentă la cum îşi 

exprimă sentimentele, să antreneze copilul în situaţii cât mai diverse din care are ce învăţa.  

Colaborarea dintre familie şi şcoală este esenţială pentru dezvoltarea adecvată a copilului, iar educaţia 

din primii ani de viaţă face parte din această colaborare, profesorii continuând ceea ce părintele a început. 

Bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini acumulate în primii ani vor sta la baza a ceea 

ce vor încerca să construiască profesorii împreună cu elevul, o variantă cât mai bună a acestuia.  

Astfel, importanţa celor şapte ani de acasa, a educaţiei în familie, e crucială şi trebuie avută în vedere 

astfel încât copilul să devină elevul care ştie să îşi salute colegii şi profesorii, elevul care ştie ce sunt regulile 

şi le respectă, elevul care poate să devină un adult echilibrat care să se integreze activ în viaţa socială, un 

adult cu un set de valori, un adult care să îi inspire şi pe ceilalţi.  
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Rolul familiei în educația școlară 

 

Prof. Săndulache Ana-Loredana                                                                                                                    

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Iași 

 

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.”  (Imanuel Kant) 

 

Educația este principalul mecanism de socializare, proces complex ale cărui rezultate sunt deosebit 

de importante pentru fiecare societate. Elevii sec.XXI au nevoie de o educație inovatoare care să răspundă 

provocărilor incitante ale sec.XXI prin schimbarea convingerilor despre educație care trebuie să facă parte 

dintr-un dialog continuu și în centrul căreia să se afle elevul, rolul profesorului fiind mai mult de facilitator 

care face parte dintr-o comunitate profesională a învățării.            

Am trecut de la educația „să știm ce” la educația „să știm unde” pentru că trebuie să reproducem în 

sălile de clasă, lumea în care trăiesc elevii iar învățarea merge dincolo de reținerea de cunoștințe și se 

concentrează pe dezvoltarea unor competențe esențiale. Pentru a reuși un elev trebuie să dețină aceste 

competențe, cunoștințe și expertiză. În contextul actual trebuie să încercăm să îi educăm și să-i pregătim pe 

elevi astfel încât să fie gata să rezolve probleme neidentificate încă, folosind tehnologii neinventate încă pe 

baza unor cunoștințe științifice nedescoperite încă. Este cunoscut faptul că principalele medii educaționale 

sunt familia, școala, organizațiile nonguvernamentale, biserica, mass-media etc. 

Școala reprezintă principala instituție de educare a tinerei generații, dar, alături de acesta, un rol foarte 

important îl are familia, care reprezintă primul mediu educațional și, totodată, acel mediu fără de care 

acțiunea școlii nu ar avea succes. 

Familia reprezintă primul loc unde începe educația. În familie, copilul începe să-și formeze 

vocabularul și modul de a se comporta cu cei din apropierea sa, aici învață acele expresii și moduri de 

manifestare care îi vor servi în educația ulterioară sau, dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu 

sau deloc.  

Calitatea educației primite în familie - acei „șapte ani de acasa” – depinde îndeosebi de nivelul 

educației părinților și al celorlalți membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspectul 

moral, comportamental. Până la trei ani copilul învață „ce este bine” și „ce este rău”, dar aceasta o face în 

mare parte prin imitație (reproduce comportamente ale adultului). De foarte multe ori pot apărea manifestări 

de încăpățânare și protest, dar adultul prin tactul lui poate influența conduita copilului. Mai târziu, în 

perioada preșcolară (3-6 ani), evoluția ființei umane, prin multiplicarea relațiilor ei cu adulții, necesită 

modelarea personalității. La această vârstă copilul este mai implusiv, capabil de emoții și sentimente, 

deseori manifestâdu-și dorința în contradicție cu posibilitățile sale și cu cerințele adulților. Nu trebuie uitat 

că acum copiii își pot însuși noțiunile de adevăr, dreptate, dragoste de aproape, încredere in sine, respect 

pentru cei din jurul său, etc. 

În perioada școlară mică (6-10 ani) apar elemente de socializare a copilului (relații interumane, spirit 

de echipă), se dezvoltă sentimentul culpabilității, apar manifestări negative ca minciuna și superficialitatea, 

cu efecte în viața civică ulterioară. Vârsta școlară de 10-14 ani este o perioadă contradictorie, cu manifestări 

deosebite care nu trebuie ignorate de părinți și profesori. Acum tânărul devine conștinet de propria identitate 

și independență. În grup, comportamentul este diferit: copiii cu personalitate slabă, dacă nu sunt acceptați 

de grup, se interiorizează, devin timizi sau certăreți, ceea ce le va influența viața socială în viitor. Apare 

liderul, șeful, care se impune prin inițiativă și îndrăzneală. În această perioadă sunt importante modelele de 

conduită, deoarece acum apare idealul în viață. 
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Vârsta școlară mare (14-18 ani) este hotărâtoare pentru formarea individului. Tânărul poate manifesta 

dispreț față de familie, dar și sensibilitate la judecata adultului. Comportamentul adolescentului este 

contradictoriu: timiditate sau agresivitate, echilibru sau dezordine interioară. În acestă perioadă este foarte 

important comportamentul adultului (profesori, părinți), care nu trebuie să fie de o indulgență extremă, dar 

nici de o rigiditate crescută, care ar întreține starea de tensiune. La acestă vârstă pot apărea comportamente 

de ostilitate, nonconformism, cât și încălcarea normelor sociale. 

Una dintre funcțiile familiei este cea educativă. Aceasta se referă la faptul că familia are un rol foarte 

important în transmiterea limbii, a obiceiurilor, a modelelor comportamentale urmașilor ei. În familie, 

copilul învață să se aprecieze pe sine și pe ceilalți, deprinde un anumit stil și mediu de viață, unde intră în 

contact cu valorile și normele societății. 

Școala este locul unde tânărul începe să trăiască zilnic o parte din timpul său, în cadrul unei comunități 

ce depășește cadrul familial. În școală copilul trebuie să înceapă să respecte reguli de comportament pentru 

a-și continua educația. Rolul educatorilor – învățători și profesori – în formarea elevului este foarte mare și 

aceștia trebuie să-și cunoască menirea.  

În școală se clarifică noțiunile de drepturi și îndatoriri, de respect și supremație a legii, de democrație, 

de societate, de prietenie, de apartenență a unei organizații care învață, etc. Calitatea educației în școală 

depinde de educația primită de copil în familie și de comportamentul grupului de învățători sau profesori. 
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FAMILIA- MODEL PENTRU FORMAREA                                                   

CARACTERULUI FRUMOS AL COPILULUI 

 

Prof. înv. primar Saşec Rodica Daniela                                                                               

Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade”, Reşiţa, Jud Caraş-Severin 

 

 

Noţiunea de caracter desemnează un ansamblu închegat de atitudini care detremină un mod relativ 

stabil de orientare şi raportare a omului la ceilalţi semeni, la societăţi în ansamblu şi la sine însuşi. Orice 

individ născut şi crescut într-un mediu social in comunicare şi interacţiune cu alţi semeni (cu membri 

familiei, cu colegii de şcoală, cu dascălii, etc) îşi structurează în plan cognitiv, afectiv, motivaţional, un 

anumit profil caracterial. 

Familia este primul grup social din care face parte copilul. Aici învaţă primele norme de conduită 

morală. Părinţii au responsabilitatea de a-şi corecta şi disciplina copiii. Pentru ca această corecţie să fie 

eficientă, trebuie să existe o relaţie adecvată între părinţi şi copii. Relaţiile adecvate se dezvoltă atunci când 

părinţii îşi manifestă preocuparea sinceră şi interesul faţa de copiii. Părinţii trebuie să stabilească nişte reguli 

comportamentale pentru copiii lor iar la baza corecţiei trebuie să fie caracterul. Corecţia adecvată porneşte 

din dragoste şi nu din mânie. Scopul corecţiei este să ajute copilul să stabilească relaţia care a fost afectată 

datorită neascultării. În aceste situaţii părinţii trebuie să acţioneze prompt, corecţia trebuie să aibă loc doar 

în prezenţa copilului şi a părintelui. 

Copilul neascultător trebuie să înveţe ce este responsabilitatea personală şi să îşi recunoască greşala. 

Părinţii pot pune copiilor întrbări de genul: ,,Ai fost sincer?,Ai fost recunoscător?” Odată ce copiii înţeleg 

unde au greşit ei pot începe să lucreze asupra caracterului lor. Corecţia adecvată implică o modificare 

pozitivă în comportament, un sentiment al vinovăţiei şi regret. Scopul corecţiei este să repare relaţia stricată 

şi să dirijeze copilul către un caracter frumos spre binele lui. 

Formare caracterului la copii este încurajată prin recunoaşterea, impunerea şi sublinierea 

atitudinilor,cuvintelor şi acţiunilor corecte. Dacă părinţii au un caracter frumos, copiii pot vedea modelul 

ceea ce înseamnă să manifeste un comportament frumos. Bineînţeles că niciun părinte nu este perfect. Este 

frumos ca atunci cănd eşuează în demonstrarea unor trăsături de caracter specifice, să dea socoteală de ce 

a greşit. Dezvoltarea propriului tau caracter trage după sine dezvoltarea caracterului celor din jurul tău. Cel 

mai bun mod de a-i învăţa pe alţii este exemplul personal. 

Orice reuşită are nevoie de o apreciere. Atunci când lăudăm pe cineva îi satisfacem nevoia de aprobare 

şi îi oferim motivaţia de a continua să manifeste un caracter bun. A lăuda înseamnă a indica acele cuvinte, 

fapte şi atitudini care exemlifică anumite trăsături de caracter. Scopul este să ajutăm persoana să-şi atingă 

potenţialul maxim prin lăudarea caracterului frumos. 

Din moment ce caracterul nu determină acţiunile este mult mai util să lăudăm caracterul decât reuşita. 

Dacă copilul a fost lăudat pentru că a obţinut calificativul ,,Foarte bine” la toate disciplinele,atunci un alt 

copil ar putea fi descurajat deoarece el nu are doar ,,Foarte bine”. Însă dacă copilul este lăudat pentru 

hărnicia de care dă dovadă la şcoală atunci şi celălalt copil va fi motivat să arate sârguinţa în şcoală. Toţi 

au o aptitudine egală de a-şi exersa caracterul. 

De exemplu dacă un copil se dovedeşte leneş, părintele îi poate descrie însuşirile unei furnici sau a 

unei albine. Arătându-i copilului modul în care işi manifestă hărnicia,îl poţi conduce spre înţelegerea naturii 

acestei trăsături. Este important să legăm asemenea lucruri de situaţii reale de viaţă. Lumea animalelor 

prezintă o mare bogăţie de exemple potrivite în formarea caracterului. Părinţii trebuie să le arate copiilor 
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de ce o anumită activitate este corectă sau greşită. Copiii trebuie să înţeleagă scopul îndrumărilor şi care 

sunt consecinţele nerespectării lor. Se vor evita cuvintele aspre şi acţiunile nesăbuite.Un cuvânt bun rostit 

calm,îmbărbătează şi aduce bucurie şi înţelegere. 

Aşa cum am mai spus, părinţii constituie modelul personalităţii umane pentru fiecare copil. Când 

membrii familiei sunt de nădejde ei vor avea preţuire atât acasă cât şi în public. Copiii care dovedesc că 

sunt demni de încredere în lucruri mărunte vor câştiga încrederea părinţilor. 

La rândul lor părinţii se vor putea bizui pe ei în domenii mai importante şi le vor da responsabilităţi 

mai mari. Când un om duce la bun sfârşit sarcina care i-a fost încredinţată va câştiga încrederea celorlalţi. 

Reputaţia bună îi va deschide uşile spre responsabilităţi sporite. Oamenii vor culege ceea ce seamănă. Dacă 

sunt neglijenţi în muncă, nu vor primi nimic în schimb.  

Copiii trebuie să fie deschişi faţă de părinţii lor cât şi faţă de învăţătorii lor, ştiind că respectul se 

câştigă nu ascunzând, ci mărturisindu-ţi greşelile. O bună comunicare între părinţi şi copil privind 

activităţile discutabile conduce la formarea unei impresii corecte despre oamenii şi împrejurările în care 

copilul îşi petrece timpul. 

 

Bibliobrafie: 

1. Cuzneţov Larisa- „Etica educaţiei familiale”, Centrul editorial poligrafic al Academiei de Studii 

Economice din Moldova, Chişinău, 2000. 

2. Ezechil Liliana- „Calitate în mentoratul educaţional”, V  Integral, Bucureşti, 2008 
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Cei 7 ani de acasă - baza pentru o viață de ”Așa da!” 

 

 

Prof: Sasu Antonio, cadru didactic –geografie,                                                                       

Școala gimnazială Pătroaia Vale, jud Dâmbovița 

 

 

Cu toții ne naștem dintr-o mamă și un tată, grație Harului Divin... ne naștem goi dar putem pleca din 

cuibul nostru, plini. Ei da, avem un potențial uriaș în a ne dezvolta. Învățăm încă de mici, de la părinți cum 

să mergem, bunele maniere, să distingem binele de rău, să fim respectuoși. Ei bine, aceasta este baza pentru 

o viață frumoasă.  

 

Nu pot uita vreodată cum părinții mei convocau consiliu de familie, atunci când era o problemă gravă. 

Aici am învățat să îmi respect părinții, aici am învățat să îmi cer scuze, să fiu responsabil pentru faptele 

mele, să am credință în Dumnezeu și să învăț carte. Nu pot uita cum, tatăl meu, îmi spunea mereu din 

experiențele lui” Învață, asta te va înnobila”. În familie nu am primit doar șapte ani, am primit o viață de 

om. Mulțumesc mama, mulțumesc tata!  

 

Oare voi putea uita vreodată cum mama m-a ajutat să scriu? Dacă astăzi pot scrie la tablă, este datorită 

ei. Voi putea uita vreodată cum, tata mă învăța să socotesc? Toate acestea m-au pregătit pentru viață! Mă 

uit în jurul meu și realizez cât de discreditată este familia tradițională, păcat, mare păcat. Am văzut cu ochii 

mei, drame, copii care nu au avut oportunitatea să aibă parte de cei șapte ani. Se va vedea o viață! 

 

Mă uit, de asemenea, în jurul meu și realizez cât de puțin mai au timp părinții de copiii lor; trăim într-

o societate a fenomenului” școală după școală”, nu-i rău, dar ar trebui să sune așa” după școală, familie”. 

Aici, în familie reușim să punem bazele, alături de cadrele didactice.  

 

În încheiere aș vrea să fac două analogii: zilele acestea citeam ceva despre frunza de lotus, citeam 

cum, frunza, se închide seara și se deschide dimineața, se închide dacă cineva vrea să îi facă cineva rău, să 

o ude sau altceva de felul acesta. Mă gândeam că, aici, în familie, suntem ca o frunză de lotus care învață 

să se deschidă spre soare, spre frumos, spre cunoștință, de asemenea, care învață să se închidă în fața 

vitregiilor vieții. Da, cu toții prindem aici această experiență; aceasta este prima analogie. 

 

Tot zilele acestea m-am gândit la un trandafir. Pentru mine, este o floare superbă. M-am gândit că, 

miroase superb dar totuși are spini, așa sunt și cei șapte ani de acasă. În familie învățăm că, trebuie să ne 

dăm parfumul oricui, dar să nu lăsăm pe cineva să ne facă rău.  

 

Aș vrea să aduc un îndemn celor mai tineri decât mine. Prețuiți-vă părinții, spuneți mulțumesc pentru 

totul, prin dânșii ați avut şansa să ajungeți să aveți o viață de” așa da!”.  

 

Mulțumesc mama, mulțumesc tata! Prin dumneavoastră am învățat să deschid gura, să împreunez 

mâinile, să deschid o carte și să văd lumina vieții. La mulți ani tuturor mamelor și taților!  

 

În încheiere aș vrea să spun ceva, copiii voi ajunge în vârf când, pe podiumul vieții va sta pe locul 1, 

familia, pe locul 2 școala și pe locul 3, alte lucruri.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

PROF. INV. PRIMAR: SASU DELIA 

 

 

In educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație si instrucție. 

Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare si 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 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 si extinderea mass-media(T.V). Părinții  trebuie să-și întărească fundamentarea 

relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii si pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe si succes 

în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. In educația copiilor trebuie să existe intre 

părinți întelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

In activitatea de educație în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 

dintre membrii familiei. Aceste raporturi si caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 

,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică 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 să fie conștienți toti părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 

ale părinților influentează atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

Părinții trebuie să înteleagă bine relația dintre fapta si masura ei educațională. In climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blândețea, afectivitatea si sobrietatea, larghețea si 

strictețea ) toate însă cu masură si la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum si ploaia 

bună, cazută la timp potrivit, înviorează câmpul” 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PROFESOR: SASU IOANA 

 

 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este educat și îngrijit, educația în familie 

precedând-o pe cea instituțională. 

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului/elevului, iar aceasta trebuie să urmeze 

pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se în același timp și educația intelectuală și fizică în scopul formării 

caracterului. 

Exemplele pozitive din familie au un rol foarte important. Comunicarea cu membrii familiei duce la 

îmbogățirea limbajului, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării psihice a elevului.  

Părinții trebuie să fie atenți la felul cum copiii pronunță cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți 

vocabularul și îi vor învăța să se exprime corect și coerent. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea elevului din punct de vedere fizic , intelectual , 

emoțional , moral sau caracterial. Ca prim factor de educație, familia oferă copilului și aproximativ 90% 

din cunoștințele uzuale despre lumea înconjurătoare.  

Familia ar trebui să se preocupe și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 

dezvolte spiritul de observație, gândirea, memoria. Părinții trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor 

fenomene  sau obiecte pentru a le putea înțelege. 

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 catre membrii familiei, 

precum si prin climatul psihosocial existent in familie.  

Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii le preiau prin imitație si învățare-precum si 

climatul socioafectiv în care se exercită influențele educationale (“cei șapte ani de acasă”) constituie primul 

model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viața, a 

modului de comportare si relaționare în raport cu diferite norme si 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 si rezultatele școlare 

ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

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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Îngerul nevinovat 

 

 

Prof. ing. SAVA-NECULA DANA                                                                                         

Şcoala Gimnazială “Domniţa Maria”, Bacău 

 

 

Mereu se vorbeşte despre mama……. şi mereu se va vorbi despre ea. 

Edwin Hubell Chapin scria: “Nicio limbă nu poate exprima puterea, curajul şi frumuseţea pe care le 

vedem ȋn dragostea mamei.” 

Imi permit să vin ȋn completarea acestui citat cu o compunere compusă de mine şi dedicată icoanei 

noastre sfinte: mama! 

Un ȋnger foarte necăjit a ȋndrăznit să meargă la Tatăl Cereresc. Urma ca ȋngerul să fie trimis din Cer 

pe Pământ. Îngerul nu dorea să părăsească Cerul nemărginit deoarece avea clipe de neuitat. L-a implorat pe 

Dumnezeu să-l lase acolo motivând astfel: 

-Doamne, dacă voi ajunge pe Pământ ce voi face eu singur acolo? Cine-mi va da o mângâiere duioasă, 

cine mă va ȋnvăţa primul cuvânt, cine-mi va fi cel dintâi dascăl, cine mă va ȋnvăţa limba oamenilor, cine va 

fi călăuza paşilor şi a minţii mele, cine-mi va da o privire caldă şi ocrotitoare, cine va fi adăpostul grijilor 

noastre de zi cu zi, cine va face toate acestea pentru mine, ……. Doamne? 

Şi răspunsul Tatălui ceresc nu a ȋntârziat: 

-Dragul meu, acolo pe Pământ, vei ȋntâlni un ȋnger trimis de Mine, doar că este un pic mai mare decât 

tine. 

Şi mai tare supărat, ȋngerul a insistat: 

-Doamne, dar oare cum ȋl voi cunoaşte, cum ȋi voi spune? 

Răspunsul decisiv al Tatălui Ceresc a fost următorul: 

-Îi vei recunoaşte cu siguranţă şi ȋi vei spune simplu: “mamă”! 

 

Consider că nu contează ce formare avem, ce pricepere avem, dacă am primit multe note bune, dacă 

am absolvit şcoli “ȋnalte”, dacă deţinem funcţii …….. nu cu acestea se defilează atunci când mergem pe 

stradă, ci cu respectul, preţuirea şi toată dragostea noastră pentru nepreţuita mamă! 
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PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – FAMILIE                                                              

Ajută-mă să cresc frumos 

 

Prof. învățământ preșcolar SAVIN FLORINA IOANA                                                                                  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA CUZA/ GPN NR. 13 PIATRA-NEAMȚ 

 
 

ARGUMENT 

Pentru a avea o relatie activa si pozitiva cu prescolarii dar și pentru a putea realiza o educație de 

calitate, trebuie sa stim sa le descoperim înclinațiile, aptitudinile, trebuintele si nevoile, să-i respectăm și 

să-i înțelegem. Pe de altă parte, dupa cum bine se stie, familia este factorul primordial in educarea copilului 

si educatia incepe in familie. Legatura dintre gradinita si mediul familial va trebui sa se intrepatrunda, 

educatorul trebuie sa cunoasca foarte bine mediul de viata al copilului, iar părintele să fie la curent cu 

activitatea din gradiniță. 

”AJUTĂ – MĂ SĂ CRESC FRUMOS”este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de 

educatoarele de la grupa mijlocie B, din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul 

dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. Educatoarele sunt de multe ori asaltate cu intrebari si cereri 

ale familiei care exprima dorinta de a detine in continuare controlul situatiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori 

marcandu-se prin impulsul de a verifica toti factorii care actioneaza asupra copiilor lor: de la activitătile 

educative , la modul in care personalul relationeaza cu cei mici. Orice modificari in comportamentul 

copiilor, cu exceptia celor absolut pozitive, devin pentru unii parinti motive de ingrijorare, de suspiciune si 

ridica semne de intrebare referitoare la influentele din gradinita. Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie 

de sprijinul familiei copiilor, atat pentru a prelua si dezvolta directiile de actiune formativ-educative pe care 

le antreneaza institutional, cat si de a gasi rezolvari concrete la necesitati de diverse categorii.Toate aceste 

motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare sustinuta a familiei, iar 

programul educativ sa fie cunoscut si inteles de catre parinti si realizat printr-o colaborare stransa intre 

institutia familiala si cea prescolara. 

Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea 

armonioasa fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a 

se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- 

activităţi practice, dar şi extracurriculare - programe artistice şi vizite.  

Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie 

şi să înveţe modurile în care îşi educa și susțin 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. 

Parteneriatul dinte gradinita si familie, organizat corect, duce la o educatie solida. Prescolaritatea 

reprezinta piatra de temelie în formarea personalitatii copilului, iar prezenta familiei in cadrul grădiniței îi 

conferă siguranță și îl ajută să evolueze armonios. 

ECHIPA PROIECTULUI 

- Coordonatori: Prof. Înv. Preșcolar Savin Ioana – Coordonator 

                          Educ. Cârnu Veronica - membru 

- Membri: părinții preșcolarilor  
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SCOP: Eficientizarea relației grădiniță - familie, printr-o colaborare responsabilă între aceste două 

părți, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare a personalității preșcolarului. 

OBIECTIVE:  

- Organizarea de activități cu participarea părinților și a copiilor;  

- promovarea cooperării în domeniul educaţional; 

- Stimularea interesului părinţilor de a participa la activităţile desfăşurate de grădiniţă;  

- Desfășurarea de activități cu caracter curricular și extracurricular;  

- Îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie; 

- Facilitarea înțelegerii de către părinți a activităților desfășurate în grădiniță, a specificului acestora.  

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei, părinții acestora; 

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa cu P. P. ”Veronica Filip” Piatra- Neamț, alte locații alese 

împreună cu părinții preșcolarilor. 

DURATA: 1 an școlar  

RESURSE: 

I. UMANE— 

Prescolarii de la grupa; 

     Educatoarele  de la grupa;  

     Parintii/familia  prescolarilor;      

II. MATERIALE – carti, pliante, reviste, fise, calculator, ecusoane, cartoane, lipici, materiale 

decorative,  fructe și legume de sezon, tocător, cuțite de unică folosința,pahare,storcător de fructe, 

Apă, acuarele, tempera, palete, carton, hartie, costume, animatori,baloane, lampioane 

INDICATORI:   

CANTITATIVI: 

- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 

- numărul total de părinți participanți la activități 

- numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI:  

- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 

- gradul de apreciere al activităţilor - chestionare de satisfacţie (Anexa 2) 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- desfăşurarea în bune condiții a activităţilor în 

cadrul parteneriatului; 

- dorinţa şi disponibilitatea cadrului didactic de a 

iniţia, pregăti şi desfăşura parteneriatul; 

- disponibilitatea părinților de a se implica în 

activitățile directe cu preșcolarii; 

- spaţii şi dotări materiale ce permit desfăşurarea 

activităţilor propuse.  

- cheltuielile generate de activități, suportate de 

către părinţi în lipsa unui eventual sponsor. 

- reacția de posesivitate față de părinte, ce poate fi 

manifestată de unii copii în cadrul activității. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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- creșterea prestigiului grădiniței în rândul 

comunității locale;  

- identificarea de părinți care se pot oferi voluntar 

să nea jute la organizarea activităților  

- susţinere din partea părinţilor. 

- lipsa de implicare şi cooperare a unor părinţi; 

- starea vremii poate aduce schimbări în ceea ce 

privește tema și programul activităților planificate 

a se desfășura în aer liber; 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

Data ACTIVITATEA 

- tema, mijloc de 

realizare, -   

Locul desfășurării Resurse  Responsabil 

Septembrie  - Sesiuni de lucru în 

cadrul echipei 

proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, stabilirea 

responsabilităților 

 

 

- sala de grupă 

 

 

- 

Educatoarele 

Octombrie  Bogăţiile toamnei  

Activitate practică – 

Carnavalul fructelor și 

legumelor 

personificate 

 

- sala de grupă Fructe, 

legume,cartoane,bul

ine, scobitori,hârtie 

creponată, vase de 

plastic, șervețele,etc 

- Educatoarele; 

- 

Adumitrachioaie

i Raluca; 

- Balan Gabriela; 

- Băicianu 

Dorina; 

Noiembrie  ”Alimentație 

sănătoasă” 

Activitate practic – 

gospodărească (salată 

de fructe + suc de 

fructe) 

 

 

 

- sala de grupă 

- fructe și legume de 

sezon, tocător, cuțite 

de unică 

folosința,pahare,stor

cător de fructe 

-Educatoarele; 

- Mihalache 

Diana(Cacciola); 

-Câmpanu 

Ștefan; 

- Ciocârlan 

Ștefan; 

Decembrie  ”Uite, vine Moş 

Crăciun!” 

1.Activitate practică  

2.Program literar 

artistic prezentat de 

copii  

 

-sala de grupă 

1.Cartoane,lipici,orn

amente pentru 

felicitări 

2.Costume pentru 

copii, animatori, 

cadouri 

- Educatoarele; 

- Gârbea 

Dumitrela; 

-Ionel Daniela; 

- Lăzărescu 

Angela; 

Ianuarie 

 

”Invățăm să dăruim” 

Colectă de jucării/ 

donație 

 

 

 

Jucării,haine, 

dulciuri 

- Educatoarele; 

- Leoreanu Anca 

- Mărgăritescu 

Raluca; 

-Mihalache 

Diana; 
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Februarie  ”Tablou de iarnă” 

Activitate artistico - 

plastică 

 

 

Sala de grupă 

Apă, acuarele, 

tempera, palete, 

carton, hartie 

- Educatoarele; 

- Munteanu 

Claudia; 

- Oglagi Lavinia; 

- Onea Sandu; 

Martie 

 

 

”1 martie ” 

Activitate practică – 

confecționare de 

mărțișoare 

Program artistic 

 

 

Sala de grupă 

Lipici, carton, 

materiale din natură, 

plante presate 

 

- Educatoarele; 

- Paraschiv 

Simona 

- Prușu Crina 

Aprilie 

 

”Primăvara în     

       natură”(1) 

Plimbare în aer liber, 

observarea 

caracteristicilor 

anotimpului 

primăvara.   

Parcul Cozla 

Parcul Zoo 

- - Educatoarele; 

- Rosu Mirabela 

- Sandu.........  

 

Mai  ”Primavara în 

natură”(2) 

Drumeții pe munte, 

plimbare cu vaporașul 

pe Lacul Bicaz 

Barajul Bicaz  

-Vaporaș 

- Educatoarele; 

Rusu Irina 

Ticușan Ionela 

Topciu Andreea 

Iunie  ”Copilărie fericită” 

Petrecere organizată 

de ziua copilului  

        ? -costume, 

animatori,baloane, 

lampioane 

- Educatoarele; 

- Titi.......... 

-Vlad Delia 

EVALUAREA PROIECTULUI 

CANTITATIVĂ 

- Întocmirea de procese verbale la fiecare activitate, cu consemnarea părinților prezenți;  

- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi;  

Centralizarea numărului de activități realizat, în comparație cu cel planificat; se urmărește realizarea 

unui număr de cel puțin 8 din cele 10 activități planificate;  

Calitativă:  

- La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacție părinților (Anexa 1), iar datele vor fi 

centralizate de educatoare și prezentate părinților; 

- Parteneriatul va fi popularizat în cadrul activităților comisiei metodice a grădiniței și a cercurilor 

pedagogice; 

- Expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților; 

- Realizarea unui album cu imagini din timpul activităţilor proiectului. 
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Importanța educației în familie 

 

 

 

Prof. învățămănt preșcolar, Savu Ana-Maria 

G. P. N. Cosminele, Comuna Cosminele, Județ Prahova 
 

 

 

Familia este primul mediu educativ și socializator pe cere îl cunoaște copilul, iar influența acesteia 

marchează existențial dezvoltarea ca individ a fiecărui copil în parte. Astefel, familia îi oferă copilului 

primele modele de compartament, îi creează primele obișnuințe și deprinderi, iar cel mai important rol în 

evoluția psihică armonioasă a copilului îl au exemplele pozitive din familie. 

Prin funcția educativă pe cere o exercită, familia contribuie decisiv la formarea și dezvoltarea 

personalității copilului, întreaga evoluție a acestuia fiind marcată de influența și climatul din mediul 

familial. 

Potențialul educativ al familiei reiese din următoarele caracteristici: 

 - în familie copilul își formează principalele deprinderi, abilități, cunoștințe generale; 

- în familie copilul își formează primele impresii despre lume și viață, despre fenomenele naturale și 

societate; 

- în familie, datorită părinților, copiii acumulează primul bagaj de informații; 

- în familie copilul învață ,,ce este bine” și ,,ce este rau”, ,,ce este permis” si ,,ce este interzis”, iar 

pentru ca acesta să conștientizeze ,,binele” și ,,răul” trebuie ca părinții să lăude și să încurajeze copiii când 

fac bine și să îi dojenească când fac rău;   

- în familie se formează principalele valori pozitive: dragoste, grijă, căldură, stimă, respect; 

- atitudinea părinților față de grădiniță și școală se răsfrânge asupra atitudinii copiilor pentru 

învățătură, respectiv asupra succesului sau insuccesului școlar. 

Familia are rolul de partener în relația cu grădinița sau școala, iar prin intermediul acestui parteneriat 

părinții devin participanți în procesul educativ, sunt informați despre valorile promovate în grădinița sau 

școală, sunt familiarizați cu programul grupei/orarul clasei, cu conținutul, cu metodele sau materialele 

didactice. Părinții devin astfel beneficiari direcți ai achizițiilor de ordin educațional al copiilor. 

Aceste parteneriate educaționale între grădinița și școală urmăresc crearea de oportunități de 

cooperare, consultare, comunicare, conlucrare, și găsirea celor mai eficiente căi pentru dezvoltarea liberă 

și armonioasă a copilului în conformitate  cu ritmul propriu de dezvoltare dar și cu vârsta și trebuințele 

acestuia. 

Este important ca familia să fie în permanentă legătură cu grădinița și școala întrucât doar în acest fel 

părinții pot afla informații în legătură cu modul în care se comportă copilul lor cu ceilalți copii, despre 

progresele sau regresele pe care acesta le înregistreză în timpul activitățior, despre nevoile copiilor și astfel 

își pot oferii sprijinul pentru desfășurarea cât mai eficientă a activităților din grădiniță sau școală. 

În concluzie, este nevoie ca fiecare copil să crească într-o familie în care predomină armonia, în care 

se discută cu deschidere și înțelegere toate problemele, în care domnește afeecțiunea și toleranța, onestitatea 

și generozitatea, într-o familie care este atentă la evoluția copilului în grădiniță și școală și care are încredere 

în aceste instituții întrucât doar împreună pot contribui la dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Familia, deși este formată dintr-un grup mic de oameni, are un rol foarte mare în viața unui adolescent, 

iar dacă aceasta colaborează cu grădinița și apoi cu școala împreună vor contura viitoarele generații pentru 

o mai buna dezvoltare a lumii. 
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PĂRINȚI IUBITORI - COPII FERICIȚI 
 

 

Prof. înv. primar, Savu Crenguța Maria                                                                           

Școala Gimnazială “Ion Ciorănescu” Moroeni 

 

 

Copiii sunt ca fluturii care se înalță în vazduh. Unii se înalță mai sus ca alții, însă fiecare zboară cât 

de bine poate. Fiecare copil este special și frumos, iar temelia educației, fericirii și dezvoltării unui copil, 

secretul devenirii lui, este familia. O familie sănatoasă, în care domnește iubirea, armonia, înțelegerea stă 

la baza evoluției armonioase a copilului. 

Familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai în primii ani de viață, ci 

pe parcursul întregii perioade școlare, până la intrarea în viața adultă. Există mulți factori care pot conduce 

la apariția unor probleme în dezvoltarea armonioasă a copilului și, din nefericire, nu toate familiile pot fi 

considerate mediu propice pentru creșterea unui copil.  

Dacă între membrii familiei nu există relații de înțelegere, respect, întrajutorare, dacă aceștia nu 

trăiesc în armonie, nu duc o viață cinstită, dacă opiniile celor care au în grijă copilul, referitoare la educația 

acestuia nu sunt convergente, dacă unul dintre părinți nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului 

are de suferit. 

Întrebarea care se pune este, daca familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătita să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse să-si 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. 

Lipsa interesului sau concepțiile învechite despre modul de educație al copiilor, lipsa sau excesul de 

autoritate, lipsa dragostei sau a manifestării corecte a afecțiunii față de copil, fenomenele de violență în 

familie, situațiile conflictuale, divorțurile din ce în ce mai frecvente și multe alte disfuncții apărute în cadrul 

familial, pot duce la apariția unor probleme în dezvoltarea copilului. 

Este foarte importantă legătura care se stabilește între școală și familie. Cu cât această legătură este 

mai strânsă, cu atât copilul poate fi influențat în mod pozitiv pentru rezultate școlare deosebite. Chiar în 

cazul copiilor cu probleme serioase de comportament, implicarea constantă a celor doi părinți a adus 

rezultate semnificative în recuperarea copiilor și creșterea rezultatelor lor școlare. 

Există părinți care sesizează ocazia oferită  de emoțiile pozitive sau supărările copilului pentru a 

acționa ca un fel de antrenor emoțional. Ei iau în serios sentimentele copilului și încearcă să înțeleagă ce 

anume îi motivează  sau îi nemulțumește și îi ajută pe copii să se cunoască mai bine și să  găsească căi 

pozitive de calmare a sentimentelor negative.  

Chiar dacă unele aptitudini emoționale sunt întărite de profesori, prieteni, de-a lungul anilor, părinții 

își pot ajuta cel mai mult copiii să-și stăpânească sentimentele, să aibă o reacție de empatie, să știe cum să 

trateze sentimentele ce apar în cadrul relațiilor interumane. 
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IMPORTANȚA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

 

Autor: Scaete Maria 

Gradinita cu Program Normal Greci, Schitu, Judetul Olt 
 

 

 

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. 

Modul in care ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie 

mentalitatea, educaţia, cultura si 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-l 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. 
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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. 

Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă, acestea doar o pot perpetua. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

•https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

•https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 

•https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/ 
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Importanța educației in familie 

 

Prof. Scarlat Ileana                                                                                                                    

Școala Gimnazială Laurențiu Ulici, Rona de Jos 

 

 

Trăiesc într-o comună binecuvăntată de Dumnezeu în nordul țarii, Rona de Jos, Maramureș unde 

educația copiiilor este la ea acasă. Aceasta se reflectă prin simplul fapt că fiecare dă  binețe la fiecare, adică 

oamenii se salută între ei, fie că se cunosc sau nu.Așa am învățat și eu de la bunicii mei, țărani simpli că nu 

e frumos să treci pe drum ca pe lăngă ,,o cioată putredă”.și că ,,cine are carte are parte” 

In educarea ,,micului pui de om, bunicii. parintii, educatorii, școala si societatea, in general, sunt 

mijloace importante de educatie si instructie. 

Printre problemele importante ale învațamantului in aceasta  etapa de schimbare si modernizare rapidă 

se gasește si cea vizănd parteneriatul cu alti factori educaționali, între care familia ocupa un loc privilegiat.  

Familia, prima școala a vieții este cea care ofera copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar 

si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilități clare si diverse. 

Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, dacă este pregatită sa activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitățile educative față de copii, acuzănd lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizănd rolul de 

factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educația corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 

psihopedagogică, experiența. 

Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua concepție care se cristalizează asupra 

educației ca serviciul social si extinderea mass-media. Parintii  trebuie să-și întărească fundamentarea 

relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii si pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe si succes 

in viată.  

Aceasta nu se poate realiza daca părintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația copilului 

este factorul principal care  dezvoltă personalitatea lui. In educația copiilor trebuie să existe intre parinți 

ințelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

In activitatea de educație 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 parinți 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 parinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Profesor învățământ primar: Schipor Cristina Teofila                                                        

Școala Gimnazială Satu Mare 

                     

 

Familia constituie primul mediu organizat în care este angajat copilul încă de la naştere şi are cea mai 

îndelungată influenţă asupra sa. Aici, el îşi trăieşte primii ani, află informaţii esenţiale, își însuşeşte valorile, 

începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează modele de comportament, care îi determină ulterior 

personalitatea. 

În cadrul familiei, copilul îşi însuşeşte limbajul , iar corectitudinea exprimării acestuia depinde de 

munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor educativ, familia încearcă să-i ofere copilului, 

informaţii despre plante, animale, obiecte şi diferite fenomene. O dată cu intrarea copilului în şcoală, 

funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Copilul obţine 

rezultatele şcolare în funcţie de modul în care se implică familia în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să 

asigure copilului cele necesare studiului, condiţii optime, liniştea pentru a se putea concentra în procesul 

învăţării.        

Cel mai important rol în evoluţia morală a copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din 

familie. Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi morală a 

copilului. De familie depinde maturizarea psihică a copilului, dezvoltarea lui, etc. 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. De la familie copilul învaţă să iubească 

munca, ţara şi libertatea şi să respecte legile ţării. 

Familia - acest prim mediu de viaţă al copilului - exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării 

lui. Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării sale. 

Istoria fiecărei familii, cu problemele ei specifice, care-i conferă o notă proprie în raport cu toate celelalte, 

contribuie definitiv la conturarea profilului personalităţii copilului. 

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându-şi 

amprenta pe întreaga sa personalitate. La ceea ce copilul primeşte din familie, se adaugă ceea ce îi dă şcoala, 

strada, televizorul, grupul de joacă, calculatorul etc. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de 

conduită oferite de membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în cadrul familiei. Este 

recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 

conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 

copiilor, comportamentul lor social şi moral. 

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.  
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Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi 

fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează 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. În perioada pubertăţii, schimbările 

fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului.  

Familia ocupă locul central în viaţa unui copil, aici el îşi trăieşte primii ani, află informaţiile iniţiale, 

însuşeşte valorile, începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează şi simulează modele de comportament, 

care îi determină ulterior personalitatea. 

Familia a fost, este şi trebuie să rămână un factor important în educaţia copilului, dar în contextul 

actual, la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, 

familia are o misiune dintre cele mai dificile. Tocmai de aceea ea are nevoie de sprijin şi susţinere pentru a 

rezolva problemele provocate de creşterea generaţiilor de azi. Numai printr-o colaborare strânsă susţinută 

şi fluenţă, familia şi şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a fiinţei umane în devenire. Esenţial 

este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre un scop comun, să-şi concentreze şi să-şi focalizeze 

influenţele spre acelaşi deziderat: formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne. 

Fiecare familie îşi formează propriul stil educativ, care presupune unitatea stilurilor parentale 

personale ale ambilor părinţi. Unul dintre cele mai eficiente mijloace în educaţia copilului este modelul sau 

exemplul. 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. Din fragedă copilărie el 

imită persoanele care îi sunt mai apropiate (părinţii, bunicii, etc.).  

Indiferent de vârstă, este foarte important ca părinţii să-i ofere copilului modele pozitive, demne de 

urmat. E necesar ca ei să cunoască şi să direcţioneze domeniul de interese ale copilului, să-i supravegheze 

lecturile, să-i propună opere literare, să practice lecturile în familie, vizionarea filmelor,spectacolelor cu 

personaje valoroase, cu exemple pozitive de comportament. 

Astfel, treptat, selectând din modelele tip oferite ceea ce este mai valoros, respingând ceea ce nu 

corespunde propriilor criterii valorice, copilul va fi ajutat să acumuleze experienţă de viaţă, să-şi dezvolte 

spiritul critic, să-şi creeze un model „sintetic”, care va cuprinde tot ceea ce a găsit valoros în modelele 

oferite. 

Modele de conduită oferite de părinţi, calitatea afectivă a căminului familial creează condiţii 

favorabile pentru formarea şi afirmarea unei personalităţi, apte a se integra eficient în societate, respectând 

normele şi legile acesteia. 

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. 

 

Bibliografie: 

• Ecaterina Adina Vrăsmaş - “Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;- 

Tiberiu Kulcsar 

• “Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti, 1978. 
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR,                                                                                              

ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

Școala Gimnazială,,Voievod Litovoi”-Tg-Jiu                                                                                

G. P. N.,,Voievod Litovoi”                                                                                                

Prof. înv. preșc: Scornea Georgiana 

 

 

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. 

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? 

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 

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. 

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 

De familie depinde dirijarea judicioas ă 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 însușeste 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. 

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaâii 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 fată 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. 

Familia îndeplinește cele mai importante funcții în societate: îngrijiri fizice și emoționale; realizarea 

scopurilor comune; controlul social asupra comportamentului membrilor familiei (în special, asupra 
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copiilor); instruirea pedagogică și morală a copiilor; continuitatea culturală prin transmiterea moștenirii 

culturale; educația financiară. 

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: 

- 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. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 

DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 

 

Prof. Scortar Larisa 
 

 
 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 

pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 

o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formesz ă baza modului 

de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 

de copii. 

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 

răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 

eficientă cu grădiniţa. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 

şcoală a sentimentelor deoarece copilul tră ieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 

copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 

familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar și familia intră în contact. Ea poate 

oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 

Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 

întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 

copiii. Copilul este un membru nou ş i unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 

personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 

condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 

cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 

principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 

copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 

climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 

comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 

a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţ ându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 

Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica 

cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 

ş i conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 

preferinţele lor. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot 

veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acas ă, altele ar putea participa la activităţile din 

grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va 

identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile 

care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. 

Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. 

În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe 

observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi 

îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea 

aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt 

intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” de influenţă 
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apar ţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în 

sala de clasă oricând doresc. Atenţia personal ă arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. 

Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare 

eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să 

participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber 

despre progresele făcute de copiii sau despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, 

vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare 

activităţi similare acasă sau să continuie acasă activitatea educatoarei cu activităţ i în completarea acesteia, 

vor găsi răspunsuri la întrebările care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă 

copilul în relaţie cu ceilalţi. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, 

copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă 

parte, se va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre pă rinte, prin exersarea 

amenaj ării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel 

de acasă. 

 

Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o camer ă rezervetă familiei sau măcar un colţ în care 

se pot afiş a lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru 

educarea copiilor acasă, pliante despre cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, 

analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate 

amenaja pe holul grădini ţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor 

şi despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute. 

 

Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă important ă a parteneriatului gră diniţă-

familie. Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale grupurilor de 

opinie şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment special. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu pă rinţii săptămânal pentru 

a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru 

că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceş tia. Întrunirile 

vor fi benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă 

nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere 

care aspecte îi interesează şi vor stabili data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin 

întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte 

pot fi prezentate de o manieră mai formal ă, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor. Alte aspecte cer 

un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. 

Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme 

generale dar şi particulare la sugestia părinţilor. 

 

Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor 

să dezbată împreună un subiect. Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată anumite subiecte 

sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesităţi deosebite se pot întruni şi susţine 

reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de opinie pot fi formate din: taţi, părinţi unici, 

părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste eforturi 

oferind informaţii de specialitate. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea acestor 

activităţi consolidează abilităţile parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un sentiment 

de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în viaţa instituţiei. 

 

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul 

tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 

participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente 

sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 
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Educatoarea poate s ă propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie să 

apară în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre părinte ş i educator. Vizita la domiciliu este 

investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte 

acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare 

partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

 

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 

copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie un 

prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 

desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri 

pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 

 

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 

colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 

 

Profesor invatamant prescolar: Scorțaru Joița 

 
 
 

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 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 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 
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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 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 

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 ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. Înv. Preș. Alina Maria Scrobac                                                                                  

Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Suceava 

 

 

Se spune adesea că cei 7 ani de acasă pun amprenta pe temperamentul copilului, viitor adult. Mama 

și tata au aici rolul de primi profesori, primi mentori, primi prieteni, confidenți care cu răbdare și dăruire 

fac din micul prunc nevinovat un om de bază al societății. 

Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei 7 ani de acasă” este sinonimă cu un set de reguli de 

politețe și de principii de viață esențiale, pe care copilul le deprinde în sânul familiei și care îl vor ajuta mai 

târziu la vârsta maturității să se integreze în viața socială. 

Copilul își însușește aceste reguli și principii mai întâi prin imitație. Este învățat să folosească des 

cuvinte ca „mulțumesc”, „te rog”, „mă scuzați”, „bună ziua”, pentru ca apoi să i se pară normal să le 

folosească. Aceste norme de comportament îi vor completa pe parcurs personalitatea și vor face din copil 

un adult responsabil, empatic. 

Familia joacă deci rolul cel mai important în formarea celor 7 ani de acasă, care mai nou sunt doar 6 

având în vedere faptul că scolarizarea elevilor începe la 6 ani. Familia este cuvântul sacru pe care orice om 

îl rostește cu drag de câte ori gândul îl poartă acasă. Familia înseamnă totul: locul nașterii, primul gângurit, 

primul Crăciun sub brad, primul cuvânt adresat părinților, primul pas. Familia e locul unde învățăm prima 

lecție: aceea de a fi om. 

Familia înseamnă mama. Mama este izvorul, punctul 0, punctul de plecare al fiecăruia în mare 

excursie care se numește viață. Mama este alinarea, balsamul pentru orice suferință, cântec de leagăn, vorbă 

duioasă spusă la necaz, enciclopedia vieții, dicționarul necunoscutelor noastre, codul bunelor maniere, 

povață, îndemn și rugăciune. 

Tatăl reprezintă puterea familiei, stâlpul de susținere al întregii case, modelul de urmat al băieților, 

idealul fetelor în cele mai multe cazuri. 

Bunicii sunt legătura cu trecutul, legătura cu lumea poveștilor, zona de confort, de liniște , de împlinire 

a dorințelor, limanul de fericire, vacanțele fără griji și fără dojeneli. 

În acest cadru minunat, ocrotiti de toți membrii familiei, copiii cresc frumos, armonios, iar cei 7 ani 

de acasă devin prima „facultate” absolvită.  

Urmează ca dascălii să clădească „turnuri” pe castelul început de familie, iar pruncul nevinovat să 

devină un adult cutezător dornic să își depășească limitele. 

 

„Cine povesteşte în mine, cine 

mi-aduce aminte c-am trăit acolo, 

în ţara dintre sobă şi genunchii bunicului, 

întâia poveste cu zmei?” ( Magda Isanos- „Copilărie”) 
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Îngerul meu cu nume de floare 

 

SCURTU ANDREEA 

 

 

Cursul vieții este foarte simplu, calculat și bine realizat. Ne naștem, ne atingem obiectivele-n viata și 

ajungem în punctul 0 când, doar amintirile rămân în urma noastră…  

De multe ori în viata am fost tentată să renunț la unele ”bătălii”,  altădată am avut eșecuri care m-au 

rănit sau peste care am trecut mai ușor. 

Dar de fiecare dată am am avut umerii drepți și neobositi ai mamei mele pe care să mă sprijin, și 

sfaturile ei care ma îndrumau și ma pregăteau mereu pentru lovitura următoare.  

Nu am înțeles, pana la maturitate de unde avea puterea, de unde rezistenta, stoicismul, curajul și 

îndârjirea, și de unde atâta bunătate.  

Timpul a trecut, am ajuns mama a doi minunați copii, 2xR (numele lor) și totodată, mi-am primit și 

răspunsurile la întrebările mele….. De Unde???? Simplu, deșii ea pentru mine reprezenta stâlpul vieții, 

situația era vice-versa. De unde??!  

Acum va răspund eu: din privirile, mângâierile, obrazniciile, suferință, fericirea, copiilor ei ….. Am 

înțeles cuvântul Mama atunci când a fost nevoie, când aveam nevoie și când nevoia ma pregătește spre 

amintiri.  

Îngerul meu cu nume de floare este și va rămâne tatuat în suflet pentru totdeauna și îmi doresc, și eu 

la rândul meu sa fiu întipărita în sufletul minunatilor mei, cu atâta prețuire, mulțumire și dragoste cum este 

MAMA! În adolescență îmi era greu sa înțeleg de ce simțea nevoia de a ma mângâia, de a ma sufoca în 

momentul în care eram răcită cu tot felul de medicamente și de a ma iubi obsesiv….  

Totodată, dacă greșeam în perioada următoare, ma certa, ma mustra sau ma pedepsea. O judecam 

aspru și nu îmi puteam explica schimbarea comportamentală. Acum, știu ca era vorba doar de dragoste 

combinată cu o educație rigida. Încerca să mi creeze un drum drept și onest si sănătos in viața. Totul are un 

sens acum, totul a prins contur. Viața alături de familia mea perfectă, nu aș schimba nimic….  

Doar să o păstrez pentru eternitate!! 
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IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIE 

 

PROF. INV. PRIMAR: SCURTU NICOLETA 

 

 

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 
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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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FAMILIA, LUCRUL CEL MAI IMPORTANT 

 

 

Sdic Alexandra Felicia 

 
 

Ce este o familie? Fiecare persoană va răspunde în felul său. Cineva va descrie familia iubită și 

iubitoare. Și cineva va trebui să depună multe eforturi pentru a formula sensul acestui cuvânt. Unii vor 

fantezia despre acest lucru. Toate acestea provin din faptul că nu fiecare persoană a crescut într-o familie 

cu drepturi depline.  

O familie este mamă și tată, în primul rând, pentru fiecare copil, acestea sunt componentele sale cele 

mai importante. Dar mamele și tații nu ar fi fără bunici. Este bine și când există frați și surori. Și toți acești 

oameni trăiesc în grijă unul de celălalt, se ajută reciproc și se întristează în bucurie. Acesta este locul în care 

ești mereu în așteptare. Ei te vor ajuta să facă față problemelor sau te vor felicita pentru victoria ta. Acestea 

sunt persoanele pentru care vrei să trăiești. Chiar și animalele de companie din astfel de familii sunt membrii 

lor plini. De asemenea, sunt îngrijiți și li se acordă o atenție specială.  

O familie puternică este garanția succesului pentru fiecare persoană. O familie prosperă este 

întotdeauna caldă și confortabilă. Cariera și banii nu pot oferi niciodată unei persoane sprijin și fiabilitate, 

căldură și independență a unei familii iubitoare și grijulie. De dragul familiei, uneori trebuie să îți sacrifici 

propriile dorințe și timp. Viața este departe de a fi tulbure. O familie, testată în timp, capabilă să depășească 

toată agitația vieții, este cu adevărat demnă de respect. Familia este alcătuită din oameni diferiți, iar modul 

în care se înțeleg cu toții depinde de fiecare membru al familiei. Pentru a învăța, nu pentru a impune 

gândurile și opiniile unuia, pentru a putea asculta opinia altei persoane. Înțelegerea nu este întotdeauna și 

nu este întotdeauna ușoară pentru toată lumea. Prin urmare, multe familii se ceartă. Iar unele familii pur și 

simplu se dezintegrează din cauza faptului că nu doresc să asculte părerea altuia.  

Părinții ar trebui să fie un exemplu pentru copiii lor. În caz contrar, ei nu vor cunoaște nimic despre 

concepte precum pace, armonie și respect. Sau oamenii trăiesc sub un singur acoperiș, dar nu sunt deloc 

interesați de viața restului familiei. Oamenii trăiesc împreună nepăsători unul față de celălalt. Familia este 

o componentă foarte importantă a societății. Fiecare familie individuală are propriul mod de viață și anumite 

valori morale și spirituale. De la naștere, un copil este crescut după anumite reguli familiale. Într-o familie 

prietenoasă și sănătoasă, un copil va crește cu siguranță în acest fel. Cel care este fericit acasă este fericit 

peste tot. Depinde ce fel de familii vor fi și ce fel de societate va fi formată, sau mai degrabă cine o va 

forma. 2 opțiune Familia sunt șapte eu. Mama, tata, frații, surorile, bunicii, bunici. Este ca un stat mic în 

care propriile legi, propriile sale reguli. Aceasta este o astfel de forță, este o cetate atât de fiabilă încât poți 

să te ascunzi întotdeauna în urmă. Este vorba despre oameni care te iubesc, care acceptă și înțeleg. Dar 

acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și deloc. Există familii mari și mici.  

Datorită circumstanțelor, unii copii nu au deloc o familie. Sunt crescuți în instituții speciale. Dar nicio 

instituție cea mai bună nu poate înlocui o familie. Doi oameni s-au îndrăgostit și s-a născut o nouă familie 

cu propriile legi și tradiții. Este rău când părinții încearcă să-și gestioneze familiile copiilor și să-și 

stabilească legile și politicile acolo. O familie tânără nu poate rezista acestei atacuri și se destrăma. Tineretul 

modern tratează familia ca pe ceva frivol. După cum spun ei, părinții nu au reușit încă să plătească 

împrumutul pentru nuntă, iar tânăra familie s-a prăbușit deja. Fetele nu știu să facă fermă, rar cineva știe să 

coase, să tricoteze, să gătească. Tipii nu sunt potriviți pentru viață. Mulți nu funcționează. Ei stau pe gâtul 

părinților. Bunicul și străbunicul meu au trăit împreună timp de cincizeci de ani. Bunicul s-a luptat și bunica 

îl aștepta cu credință cu doi copii mici în brațe. Mama a spus că îi place foarte mult să fie în casa lor. 

Întotdeauna a domnit dragostea și înțelegerea. S-au chicotit unul pe celălalt în glumă. Bunica nu s-a certat 

niciodată, mereu inferioară bunicului. Și a iertat micile sale slăbiciuni. A gătit foarte gustos. Bunicul era 

mereu ocupat cu ceva. Nu am băut, nu am bătut-o pe străbunicul meu. Nu s-au certat niciodată și nu au 

înjurat copii și străini. Tocmai de aceea au trăit o viață atât de lungă și fericită. Divorțile nu au fost aprobate 

public înainte. Au crescut și au crescut doi copii, le-au oferit o educație. Și copiii au avut copiii - nepoții 
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lor, iar apoi stră-strănepoți s-au dus. La noi, pe perete, sunt fotografii ale bunicilor și tatălui străbunic. Ce 

frumoase sunt acolo și fără Photoshop la modă acum!  

Vreau să am o familie ca bunicii și străbunicii mei.  
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FAMILIA și ȘCOALA 

 

 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg. Mureș 

prof. înv. primar Sebesi-Suto Ștefan-Mihai 
 

 

De-a lungul timpului, studiile de specialitate au oferit un rang înalt familiei și a locului acesteia în 

dezvoltarea și devenirea ulterioară a copilului, fiind, în fond, un factor definitoriu pentru formarea 

priceperilor și deprinderilor de bază.  

Familia, alături de educația organizată în mod conștient și deliberat, alături de alți factori precum 

mediul social, joacă un rol major, oferindu-i copilului posibilitatea de deschidere a perspectivei din care va 

privi pe viitor procesul instructiv-educativ, drept pentru care instituirea unui veritabil parteneriat școală-

familie merită să fie dezvoltat. Astfel de parteneriate își conturează o funcție vitală, aceea de a crea un 

mediu favorabil dezvoltării copilului dintr-o perspectivă multidirecțională, translatând finalitățile educației 

în ceea ce poate deveni tangibil, integrarea facilă a individului în societate, capabil să răspundă printr-o 

permanentă adaptare la cerințele lumii contemporane. 

Mai mult decât atât, reușita elevilor depinde într-o mare măsură de modelul pe care-l imprimă părinții 

asupra copiilor prin conduita zilnică, ceea ce determină o mai bună relaționare între viitorul elev și cadrul 

didactic. Să nu uităm, educația nu începe și se încheie la intrarea sau ieșirea pe poarta școlii, ci reprezintă 

un proces continuu de descoperire și redescoperire a capacităților individuale. Din acest unghi, copilul va 

fi privit drept participant în cadrul unui amplu proces de schimb de experiențe, iar tocmai aceste interacțiuni 

ale celor două medii contribuie la ameliorarea diferențelor de viziune și acțiune asupra copilului. 

Practica pedagogică, lucrul cu elevii de zi cu zi, ne determină să reconfigurăm traiectul educațional 

al copiilor prin implicarea tot mai multă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare, existând 

posibilitatea organizării unor activități de tipul parteneriatului părinte-elev, activități organizate la școală 

sau într-un cadru nonformal.  

Șezătorile, serile de lectură, „ziua carierei” ș.a.m.d. sunt doar câteva din exemplele ce pot fi integrate 

și folosite cu succes la școală prin care se urmărește ridicarea gradului de conștientizare în rândul părinților 

a necesității apropierii de sistemul educațional, deschiderea spre dialogul constructiv și responsabilizarea 

tuturor factorilor implicați în educație. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

Inv. Secan Emilia                                                                                                                          

CSEI Braila 

 

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.        

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,  

- părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un 

tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale. 

Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie 

aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model.  

„În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie 

educă mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul 

contrar.” 

Apoi, 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  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:  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. 

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 
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contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să 

se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra 

propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 

Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos, Ed. 

Bizantină, 2005; 

Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari 

duhovnici,  Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011. 
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Importanța educației în familie 

 

 

Prof. Secăreș Angela 

Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comănești 
 

 

 

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.  

Un alt fapt care adaugă valoare importanței 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. 

Un rol deosebit de important îl are educația timpurie. Acesta este un termen care se referă la perioada 

de timp de la nașterea unui copil până la momentul în care intră la grădiniță. Este un moment important în 

viața copiilor, deoarece aceștia învață pentru prima dată cum să interacționeze cu ceilalți, inclusiv colegii, 

profesorii și părinții și, de asemenea, încep să dezvolte interese care vor rămâne cu ei pe tot parcursul vieții. 

Potrivit dr. Jessica Alvarado, director de programe academice pentru BA în Dezvoltarea timpurie a 

copilăriei la Universitatea Națională, este o percepție greșită să considerăm că educația timpurie este doar 

despre învățarea abilităților de bază. „Este mult mai mult decât atât”-  spune ea. „Este un moment în care 

copiii învață abilități sociale și emoționale critice și se formează un parteneriat între copil, părinții săi și 

profesor. Când acest lucru se realizează cu succes, se pun bazele pentru ca acesta să continue pe tot parcursul 

educației copilului. "1 

Îngrijirea și educația timpurie a copiilor este mai mult decât pregătirea pentru școala primară. Aceasta 

vizează dezvoltarea holistică a nevoilor sociale, emoționale, cognitive și fizice ale copilului, pentru a 

construi o bază solidă și largă pentru învățarea pe tot parcursul vieții și bunăstarea.  

Studiile arată foarte clar că 65% din dezvoltarea personalității copiilor se află în intervalul 0-6 ani. 

Această cercetare reafirmă importanța familiei în dezvoltarea personalității copilului! În perioada 

preșcolară, educația și interesul copilului din familie sunt de mare importanță. Atitudinile pozitive ale 

familiei în perioada preșcolară (grădiniță) de 0-6 ani și educarea în mod conștient a copiilor lor se 

transformă într-un succes durabil în perioada școlară. Pe de altă parte, se știe că acei copii cu probleme în 

familie au eșuat în viața școlară. Copiii cu tulburări de personalitate și comportament pot avea probleme de 

adaptare atunci când încep școala. 

 

Se pot contura două aspecte referitoare la educația în familie:  

1. Greșeli comune în educația familială 

2. Educația familială și atitudinile necesare pentru creșterea unui copil bun 

 

Iată câteva din cele mai frecvente greșeli întâlnite în educația în familie.2 

Unii dintre părinți nu își tratează copiii ca indivizi. Iar neacceptarea copiilor ca indivizi poate 

determina ca părinții să considere comportamentele copiilor lor ciudate și greșite chiar dacă nu sunt. Copilul 

trebuie văzut  ca o ființă independentă de părinte, cu voință proprie, cu caracter propriu. Nerespectarea 

acestui aspect 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 de 

asemenea negativ dezvoltarea socială a copilului. În special, prevenirea socializării copilului prin gândirea 

că cercul de prieteni va fi o înfluență negativă, acesta fiind un obstacole care limitează independența 

copilului, și care poate determina ca acesta să devină o persoană tocilară. 

 
1 https://www.nu.edu/resources/why-is-early-childhood-education-important/   
2 https://www.mentalup.co/blog/the-importance-of-education  
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Părinții care nu au reușit să-și îndeplinească visele își doresc ca ai lor copii să realizeze aceste vise și 

aceasta este de asemenea o greșeală uriașă în sine. Fiecare individ are propriile sale caracteristici și interese. 

Copiii sunt indivizi și trebuie explorate interesele lor și ar trebui încurajați să își împlinească propriile vise. 

Nu este corect nici când părinții sunt indiferenți, adică fie sunt prea permisivi și lasă copilul să facă 

doar ce dorește, fie manifestă lipsă de afecțiune. Părinții ar trebui să verifice dacă și când copiii lor își 

îndeplinesc responsabilitățile. 

Părinții nu trebuie să își compare copiii cu prietenii  sau colegii acestora.  

Și în cele din urmă, una dintre cele mai mari greșeli pe care membrii familiei le pot face este să nu își 

asume eventualele eșecuri. 

 

În ceea ce privește atitudinile necesare pentru creșterea unui copil bun, se pot menționa următoarele 

aspecte: 

✓ Respectarea dezvoltării psihosocială a copiilor. 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 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 și nu 

ești un copil! nu sunt educative, ci extrem de frustrante. Copiii ar trebui să se joace, să se miște, să facă 

stângăcii, să atingă piatre, să se murdărească și să-și trăiască copilăria. 

✓ Copiii iubesc să își petreacă timpul folosind tehnologia: există un interes crescând  pentru jocurile 

pe computere, tablete sau smartphone-uri. Familiile ar trebui să fie conștiente și prudente în acest sens. Este 

abordarea potrivită a le permite să folosească tehnologia pentru o anumită perioadă de timp, în loc să li se 

interzică. 

Importanța sau rolul familiei în dezvoltarea copilului nu se limitează doar la practicile asupra 

copilului. Crearea unui mediu familial liniștit copilului va influența semnificativ atât viața educațională, cât 

și dezvoltarea personalității. Este important ca părinții să nu se certe des cu copilul său mai rău, să exercite 

violență fizică sau emoțională. Un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului îl are comunicarea. 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 importante doar în educația academică; este o 

abilitate importantă care oferă unui individ un avantaj în fiecare aspect al vieții.  

Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie în timp, atenţie, înţelegere, dragoste, pe care o 

pot face părinţii pentru copiii lor. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil 

căldură, constanță 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. 

 

 

Bibliografie, webografie: 
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Importanța educației în familie 

 

 

Prof. Înv. Primar: Secelean Alexandra Elena                                                                          

Școala Gimnazială Nr. 4 ,,Frații Popeea,, Săcele, jud. Brașov 

 

 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţia, formarea şi instruirea caracterului 

psiho-social.  

Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, oferindu-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.  

Familia este aceea care transmite copilului, prin cod genetic, specificitatea ce ține de genotip, ea 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 interiorul familiei. Din punct de vedere social, familia 

este un grup care are la baza constituirii sale actul căsătoriei. De asemenea, structura sa fundamentală este 

reprezentată de către diada adultă, soț-soție la care se adaugă  minorii născuți în acest  cadru.  

Pe membrii acestui grup îi unesc drepturi și obligații morale, juridice, economice și sociale, cei doi 

adulți se ocupă de creșterea și educarea copiilor, cărora le asigură nu numai existența materială, ci mai ales, 

le creează un climat afectiv și moral propice unei dezvoltări armonioase.  

Ei au aspirații dar și obligații comune, iar pe măsură ce cresc, copiii învață să-și cunoască și să își 

respecte propriile obligații, în paralel construindu-și propriile aspirații. 

Familia este cadrul în care copilul învață să iubească, pentru că este cadrul în care el însuși este 

maximal iubit. Copiii care nu se bucură de familii normal constituite, au probleme mai mici sau mai mari, 

atât în planul evoluției afective cât și în cel al integrarii sociale. Familiile dezorganizate sunt un context 

nefericit care poate determina ca cel mic să evolueze spre statutul de ,,copil problemă,,. 

Concluzionând, putem spune că, rolul familiei în educația copiilor este esențial, principala condiție 

ca un copil să primească o educație corectă, o reprezintă capacitatea părinților de a o face, și în același timp, 

sinceritatea și intensitatea iubirii părinților. 

Familia este cel mai important grup din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și modelează 

persoana umană. 

 

Bibliografie:  

1. Rodica Mariana Niculescu/ Daciana Lupu ,,Pedagogia educației timpurii și a micii școlarități,, 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. prescolar Seceleanu Cristina - Luiza                                                                          

Şcoala Gimnazială nr. 14 - Structură G. P. N. nr. 39, Constanţa 

 

 

“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 

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. 

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; 

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. 

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. Și, dacă 

vă doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 

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, 

evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; 
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-sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 

lucrărilor şcolare etc.; 

-să nu se condiţioneze, de nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură,-recompensele să se dea ca o 

urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la învăţătură; 
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ROLUL FAMILIEI                                                                                                                         

ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI 

 

Prof. înv. preșcolar: Seciu Adriana                                                                                    

Grădinița ,,Spiridușii”, sector 6 - București 

 

 

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  construit   treptat, unul pe baza  celuilalt ,implicând  asumarea unei funcţii afective atât  

în  raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii. 

Un dascăl poate să-şi arate măiestria şi atunci când este nevoit să ,,predea,, părinţilor ,,lecţia,,privind 

rolul pe care pot să-l aibă în dezvoltarea intelectuală a copiilor lor. Nu este o lecţie tocmai uşoară ,dar merită 

încercat. 

A. S. Macarenco ,fiind convins  de rolul exemplului în educaţie, ca şi de înclinaţia copilului pentru 

imitaţie, se adresează părinţilor astfel ,,Să nu credeţi că educaţia copilului se face numai atunci când vorbiţi 

cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii dumneavoastră, chiar şi atunci 

cand nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau cum vă întristaţi, cum vă 

purtaţi cu 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  ajunge la el pe 

căi  pe  care dumneavoastră nu le observaţi ,,. 

Părintii  sunt primii educatori din viaţa copilului ,fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 

care, în prima carte de educaţie a  copilului, consideră 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  

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 mai greu 

să ne  aducem aminte cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost . 

Începând din primii ani de viaţa, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 

comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară  este cea cu familia. Acesta 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  

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 membri 

familiei, precum şi prin climatul  psihosocial existent în familie. Modelele 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  norme şi  valori  sociale. Este  unanim  recunoscut  

faptul  că  strategiile  educative  la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, 
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determină  în  mare  măsură  dezvoltarea  personalităţii, precum  şi  rezultatele  şcolare ale copiilor, 

comportamentul lor socio–moral. 

,,Atât  timp cât tatăl  şi mama  nu-şi vor  pleca  fruntea  în  faţa  măreţiei  copilului, atât  timp  cât  nu  

vor  înţelege  că  vorba COPIL  nu  este  decât  o  altă  expresie   pentru  ideea  de  MĂIESTRIE, atâta  timp  

cât  nu  vor  simţi  că  în  braţele  lor  doarme  viitorul însuşi  sub  înfăţişarea  copilului, că  la  picioarele  

lor  se  joacă  istoric, nu-şi  vor  da  seama  că  am tot  atât  de  puţin  dreptul  şi  puterea  de  a  dicta  legi  

acestei  noi  fiinţe, pe cât n-am  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 primi  iubire. Cand  copilul  se  simte  iubit, este  mai  uşor  de  disciplinat  şi   de  

format  atunci  când  simte  că  rezervorul  său  emoţional  este  gol.  

Iubirea  adevărată  este  totdeauna  necondiţionată. 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  handicap  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”. 

 

Bibliografie:  
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ROLUL PARTENERIATULUI 

ȘCOALĂ - FAMILIE - COMUNITATE 

ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR ŞCOLARE 

 

 

Prof. Secoșan Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr. 13, Timișoara 
 

 

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea 

scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în 

care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al elevilor, 

precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative.  

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi comunitate 

atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate 

sunt direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

Faptul că micul şcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că în 

dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

Cei trei termeni: școală, familie, comunitate defalcaţi ar arăta aşa: 

I.Școala  se conduce după reguli scrise unanim acceptate de societate şi avizate de specialişti în 

educaţie: programe, curriculum, manuale şcolare,  auxiliare didactice, materiale didactice,  etc. Prin 

instituţionalizarea copilului nu se neglijează rolul părinţilor, de aceea în condiţiile actuale, rolul familiei în 

activitatea școlii este major. Părinţii sunt cei care vor sta alături  de învățătoare  la formarea şi 

dezvoltarea  copiilor lor, rolul lor nu va fi înlocuit de dascăl, ci aceasta va completa  ştiinţific ceea ce 

părintele nu poate sau nu are abilitatea respectivă de a putea asigura copiilor ceea ce au nevoie. 

II.Familia Părintele pentru copil constituie primul lui contact cu lumea înconjurătoare, reprezentând 

modelul de viaţă şi conduită. El influenţându-i dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de viaţă ai 

copilului. S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă întreaga responsabilitate a educării 

copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. Familia nu poate fi parte separată în acest context, 

rolul părinţilor nu încetează odată cu intrarea copilului în instituţia de învăţământ, se schimbă doar 

modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul său statul şi în deplină concordanţă cu ceea ce se 

întâmplă în mediul educaţional. Relaţiile dintre părinţi se răsfrâng asupra copilului şi involuntar el este cel 

care are de câştigat sau de pierdut în formarea sa. 

III.Comunitatea reprezintă o potenţialitate virtuală pentru dezvoltarea personalităţii individului. 

Mediul social oferă posibilităţi nelimitate în vederea valorificării predispoziţiilor native ale individului; 

putem spune că unei diversităţi genetice îi corespunde o infinitate de posibilităţi oferite de mediu. 

Comportamentul este o activitate observabilă a unui organism, o interacţiune cu mediul său; termenul 

se referă la activitate în general sau la o anumită activitate, deci un caz particular. Comportamentul copiilor 

se defineşte prin ceea ce copilul face sau spune şi poate fi observat în mod obiectiv. Anumite 

comportamente considerate a fi negative  sunt observate de familie şi dacă nu pot fi rezolvare în interiorul 

acesteia prin următorii paşi: 

• aprecierea şi acordarea atenţiei; 

• stabilirea limitelor şi a regulilor; 

• a spune Nu şi a interzice; 

• ignorarea; 

• izolarea; 

• recompensarea. 

• pedepsirea. 
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Parteneriatul școală – familie - comunitate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, 

școală şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 

atunci când aceştia văd învățătoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii 

ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din școală, poate deveni un start 

bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii 

caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să 

crească mici genii. 

Părintele în vede pe copilul său ca şi un bulgăre de aur: frumos, deştept, bun, pentru că l-a urmărit 

cum a crescut, cunoaşte detalii la perioadele copilăriei mici şi ştie prin câte momente dificile a trecut 

împreună cu acesta. 
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Educația în familie, temelie pentru formarea viitorului adult 

 

Profesor învățământ primar, Sefcenco Maria Mirela                                                          

Școala Gimnazială Nr. 4 Frații Popeea Săcele 

 

 

Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și 

sociale și împlinite etapele întregului ciclu de creștere a unui copil. 

În formarea viitorului adult un rol deosebit de important îl deține educația din familie, baza 

constituind-o „cei șapte ani de acasă”, bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 

acumulate în primii ani de viață. Acești ani pun bazele unei educații corecte a copilului. Este perioada în 

care copilul are mare capacitate de acumulare de informații, de memorare și însușire de comportamente, 

atitudini, limbaj. Copilul imită ceea ce „vede și aude” în familie, de aceea este foarte important cum sunt 

transmise toate acestea. 

Dezvoltarea copilului este influențată încă de la naștere de o mulțime de factori, cei familiali fiind 

predominanți. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, principalul obiectiv al acestora trebuie să 

fie păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea organismului.  În familie se pun bazele trăsăturilor care-

l vor defini ca persoană, ca om întreg.  

Rolul mamei este indispensabil, iar felul în care mama răspunde nevoilor copilului influențează pe 

mai departe dezvoltarea acestuia. Ea trebuie să răspundă nevoii copilului nu numai de afecțiune și siguranță, 

ci și nevoii de explorare a mediului.  

Foarte importantă este comunicarea cu copilul, citirea de povești și poezii pentru dezvoltarea 

limbajului. Apare de asemenea necesitatea oferirii de cât mai mulți stimuli, în special sub forma unor jucării, 

și implicarea copilului în jocuri de rol cât mai variate care să creeze situații de viață concrete. Acestea au 

rol important în dezvoltarea intelectuală și socială. 

După vârsta de cinci ani, copilul înțelege regulile și se formează obiceiurile. De aceea în familie 

trebuie repetate anumite ritualuri precum trezitul la o anumită oră, spălatul, pieptănatul, servirea mesei la 

ore fixe etc. 

Politețea se învață prin imitație, adulții trebuind să acorde mare atenție la folosirea de gesturi și 

cuvinte politicoase. Prin limbajul folosit de copil, prin gesturi și felul în care comunică cu cei din jur putem 

înțelege cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori el nu știe cum este corect să 

procedeze, este debusolat deoarece părinții au păreri diferite sau nu sunt consecvenți cu regulile impuse. 

La intrarea în clasa pregătitoare copilul trebuie să știe de acasă să se îmbrace singur, să se spele, să 

fie politicos, ordonat, să respecte reguli impuse, să comunice eficient folosind un limbaj dezvoltat, să 

manifeste capacitate de relaționare socială.  

Educația în familie nu se încheie odată cu intrarea copilului la școală. De multe ori adulții folosesc 

sintagma „Așa te-au învățat la școală?”, ca și cum odată cu intrarea copilului în ciclul primar aportul 

părinților la educație este nul. Influența familiei în educația copilului continuă.  

Părinții trebuie să devină conștienți de acest aspect, să înțeleagă că educația dată propriului copil este 

diferită de cele precedente, că societatea viitoare este diferită de celelalte și că un copil trebuie pregătit 

corespunzător. Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite 

de familie. 
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Familia și cei șapte ani de acasă 

 

Prof. înv. primar Șeitan Aura Zlatița                                                                                      

Liceul Teoretic William Shakespeare Timișoara 

 

 

Familia are un rol ”cheie” în educaţia unui copil, ca urmare a primelor experiențe de viață pe care 

acesta le trăiește, ca urmare a emoțiilor, sentimentelor instalate în primii anișori ai săi. De regulă, aceste 

trăiri, experiențe trebuie să fie pozitive, mediul familial să fie unul propice, cald, care să contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a micului membru al familiei. 

Din familie este învățat să facă primii pași, să scoată primele sunete, să articuleze primele silabe și 

primele cuvinte, să formuleze primele propoziții, să numere câteva obiecte, să învețe culorile, să distingă 

vocile, persoanele, membrii familiei, să diferențieze gusturile alimentelor sau denumirile acestora, să facă 

primii pași, să se îmbrace, să se spele pe mânuțe sau pe față, să coloreze, să se joace și să petreacă timp 

recreativ sub diferite forme.  

Copilul învață să-și exprime sentimentele, învață să își manifeste bucuria, dar să își gestioneze și 

furia, să distingă ce este bine de ceea ce este rău, ce este frumos de ceea ce este urât, ce este util de ceea ce 

este inutil. Toate acestea le învață alături de mama, de tata sau de alți membri ai familiei (bunici, frați, surori 

mai mari). 

Ulterior, acest sistem de valori morale, de modalități adecvate de conduită, de deprinderi, și priceperi 

sunt consolidate prin intrarea acestuia în colectivitate, și anume la grădiniță, mai apoi la școală. 

Grădinița și școala au și ele un rol important în continuarea dezvoltării codului bunelor maniere, 

folosidu-se de baza pe care fiecare copil a dobândit-o în familie. Fără această bază, acest nou sistem de 

consolidare și dezvoltare a limbajului, a abilităților de socializare, de exprimare,  de relaționare, de învățare 

nu ar putea fi posibile. 

 Educația copilului în mediul școlar depinde atât de dotările genetice cu care este înzestrat copilul, 

dar mai ales de ceea ce i-a oferit mediul familial, de procesul de culturalizare care a avut loc acasă. 

Astfel, dacă există o armonie între aspectele genetice și cele educative pornite din familie, educația 

copilului s-ar putea contura eficient, dat fiind faptul că această perioada, este una a achizițiilor de bază, a 

dezvoltării pshihosociale, a formării caracterului, a comportamentului, care, mai târziu îl definesc ca om în 

societate. 

Având în vedere considerentele anterior menționate, putem concluziona că  familia este un factor 

extrem de important. Mai mult decât atât, nu doar că micul membru preia comportamentul adulților, îl 

imită, ci îl influențază toată viața. Deci, după cum are loc debutul său în viață, în lumea înconjurătoare, în 

societate, așa va fi formarea, educarea și autoeuducarea pe parcursul vieții sale de adult. 

Cu cât familia este mai apropiată și dedicată copilului în primii ani de viață, ca să favorizeze formarea 

celor așa-ziși ”cei șapte ani de acasă”, cu atât mai mult copilul va deveni un adult responsabil pentru viața 

lui și a copiilor lui, a familiei lui pe care și-o va întemeia. El va deveni un bun cetățean, va avea un sistem 

de valori morale și sociale demne de urmat. 

  

Bibliografie:  
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 

SERACIN BIANCA 

 

 

Cei 7 ani de acasă reprezintă evoluția copilului din toate punctele de vedere, fizic, moral și social. De 

cei șapte ani de acasă depinde dezvoltarea copilului în viitor, fiind startul din viața lui. Experiențele pe care 

le are un copil pâna la șapte ani au un impact decisiv asupra arhitecturii creierului (structurilor cerebrale) și 

asupra competențelor ca adult. 

Influența interactivă dintre factorul ereditar și experiența copilului conturează arhitectura dezvoltării 

creierului. Factorul genetic oferă planul de bază pentru dezvoltarea creierului. Dezvoltarea cognitivă a 

copilului este condiționată de dezvoltarea lui motrică, social și emoțională. 

Factorii ereditari își pun amprenta în această dezvoltare a copilului, fiecare copil fiind unic în felul 

său. 

Familia are un rol decisiv în evoluția copilului în cei șapte ani de viață, urmând, apoi, mediile 

educaționale, școala,care confirmă și consolidează ceea ce s- a realizat în familie. Copiii trebuie să fie 

implicați în activități educaționale încă de la vârste fragede, pentru a avea un exemplu bun de urmat pe mai 

departe.  

Astfel responsabilitatea pentru comportamentul copilului o au părinții,ulterior fiind modelat de către 

școală, pentru a crea un adult bine crescut din toate punctele de vedere.  

Copilul trebuie educat să salute și să răspundă la salut,să se comporte adecvat în public, să știe să 

asculte pe cineva, să respecte partenerii de joacă, să se conformeze regulilor din familie și școală.  

În familie învăță să spună „Te rog”,„Mulțumesc” expresii care nu trebuie să lipsească din vocabularul 

adultului cu copilul. Dezvoltarea tuturor copiilor ține de exemplul pe care îl au în față, ei imitând adultul în 

orice moment.  

Un copil bine crescut întotdeauna are reguli și sarcini de respectat în familie, astfel, adaptarea în 

instituțiile educaționale îi va fi foarte ușoară. Mediul școlar se caracterizează prin neutralitate afectiva, cu 

o pondere și restricții mult deosebite față de familie și chiar față de grădiniță, de aceea este necesară 

consolidarea comportamentală din familie a copilului.  

Mediul familial ocupă locul central în multitudinea factorilor determinanți ai evolutiei copilului,care 

trebuie socializat și modelat din punct de vedere social,afectiv și cultural. Așa cum afirma H. PIEROT 

„Copilul nu este un adult în miniatură,ci este un candidat la maturizare”.  

„Anii care-ți dau cultură/Rost în viață și măsură/Dacă fac o bună casă/Cu cei șapte ani de-

acasă(Gheorghe Mitroaică). 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

Prof. înv. primar Șerban Irina                                                                                                     

Școala Gimn. Nr. 1 Poiana Lacului, Jud. Argeș 

 
 

În educarea copilului intră în scenă mai mulți factori: școală, părinți, educatori, societate, anturaj, 

media, însă un prim rol îl are și-l va avea întotdeauna familia.  

Familia este locul în care copilul este îngrijit, în care ia pentru prima dată contact cu lumea, în care 

se pun bazele limbajului, educația în familie precedând-o pe cea instituțională. Familia, este cea care oferă 

copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-

afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. „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. 

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. 

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Din păcate, se 

oservă tot mai des că  familia de astăzi nu mai disponibilitatea pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții de zi cu zi, minimalizând rolul de factor educativ 

sau nu  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 părinții nu 

cunosc personalitatea propriului copil. Educația copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea 

lui. În educația copiilor trebuie să existe între părinți întelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg 

normal și celelalte. 

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.  

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 comunicare continua 

cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării 

sale psihice. Părinții vor fi atenți la cum pronunță copii 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 își învață de timpuriu copiii 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 lună durată, desi începe încă din familie. Deprinderile de 

comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții oglindesc de fapt atmosfera în care a fost crescut. 

Iată de ce, rolul familiei în educarea copilului este atât de important, iar cunoașterea mecanismelor 

prin care acest lucru se face, nu este totuna cu practica. Este nevoie de tact, blândețe și fermitate, afectivitate 

și sobrietate, larghețe și strictețe, toate cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării 

umane.  
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„CEI 7 ANI DE ACASĂ” 

 

 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR, ȘERBAN MONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU LESPEZI, 

COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU 

 

 
 

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 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, 

1136



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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,,IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE’’ 
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Preşcolaritatea, sau cea de a doua copilărie, caracterizată prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihică 

este perioada ȋn care familia are un factor important, care ajută la acest proces de mare receptivitate sub 

influenţele multiple ale mediului. Familia, ȋn mod cert şi natural este primul factor care contribuie la 

structurarea şi clădirea componentelor esenţiale, de bază ale personalităţii copilului, iar influenţele mediului 

familial pot fi variate asupra copilului, ȋncă de la ȋnceput, acesta este introdus ȋntr- un eşantion reprezentativ 

al societaţii din care face parte, divers ca şi persoane, cu prezenţă la un loc a trecutului şi viitorului. 

Prin urmare, familia ca unitate umană oferă copilului o diversitate de relaţii interpersonale şi modele 

de comportament necesare pregătirii acestuia pentru viaţă, de altfel, se apreciază că părinţii contribuie la 

dezvoltarea psihica a copiilor prin fapte, nu prin vorbe, prin viaţa comună şi prin interacţiuni de zi de zi. 

Contribuţia mare a familiei la modelarea comportamentelor copiilor şi la dezvoltarea personalităţii lor se 

explică, pe de a parte, prin capacitatea de ȋnvăţare şi deosebita lor receptivitate la ceea ce vine de la părinţi 

şi, pe de alta parte, prin felul ȋn care părinţii răspund nevoilor lor iar legătura puternică dintre copil şi mama 

sa ȋl face pe acesta să preia foarte repede şi uşor gesturi, mişcări, acţiuni, expresii faciale, structuri verbale, 

atitudini şi componente sociale. 

Procesul acesta este ȋnsă depedent şi de modul ȋn care părinţii reacţionează la manifestările copilului. 

Acest aspect diferenţiază puternic dezvoltarea copilului ȋn familie faţă de cadrul specific instituţiilor de 

ocrotire. Dragostea păriniţilor ȋi face să reacţioneze ȋntr- un mod specific la cerinţele lor, iar aceştia din 

urmă să treacă de la răspunsuri generate de pulsiunile lor fiziologice la conduite sociale. 

 Se ştie că cei mici imită imediat ceea ce părinţii fac, chiar dacă gesturile nu li se potrivesc ȋntodeauna. 

Comportamentele se vor selecta şi vor fi păstrate, repetate şi consolidate, dar, numai cele necesare. 

Comportamentele care au fost ȋnsuşite prin ȋnvăţare intenţionată se vor ȋnmulţi şi treptat se vor complica, 

ȋmpreună cu ȋnaintarea ȋn vârstă a copiilor. Dar ȋn toate cazurile vor fi importante reacţiile părinţilor la 

reuşitele copiilor. 

Dar succesul acţiunilor educative din familie sunt condiţionate de climatul socio- afectiv din familie 

şi de concepţia educativă după care părinţii se orientează. Din acest punct de vedere există evidente 

diferenţe ȋntre familii şi ȋntre rezultatele acţiunilor lor educative. Cercetările au evidenţiat mai mult 

dimensiunile de analiză şi caracterizare a climatului şi, dintre acestea, mai ales trei sunt cele mai folosite:  

a) acceptare- respingere; 

b) permisivitate- restrictivitate; 

c) căldură afectivă- indiferenţă afectivă. 

Copilul acceptat de către părinţii lui va beneficia de interacţiuni pozitive cu aceştia, se va dezvolta 

armonios, va avea ȋncredere ȋn sine, va comunica uşor, se va integra bine ȋn grupuri şi va manifesta 

comportamente sociale adecvate ȋn toate ȋmprejurările. Celălalt pol al acestei dimensiuni, respingerea, are 

influenţe negative asupra copilului, instabilitate afectivă, iritabilitate, lipsă de interes pentru şcoală, 

antagonism social, percepere a autorităţii parentale ca dură şi ostilă, aceşti copii manifestă frecvent 

comportanente agresive, de revoltă, ostilitate, ȋnclinaţie spre vagabondaj şi furt. 
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Permisivitatea se referă la faptul că dezvoltarea copilului presupune trăirea unor experienţe variate şi 

posibilitatea de a acţiona fără teama permanentă de pedeapsă din partea părinţilor. Părinţii trebuie să accepte 

şi să ȋnţeleagă că momentele de libertate acordate copiilor nu sunt lipsite de consecinţe favorabile privind 

evoluţia acestora ȋn societate. În aceste condiţii, copilul ȋşi dezvoltă spiritul de iniţiativă, de curaj, 

interdependenţă şi incredere ȋn sine iar familia va fi locul ȋn care se va simţi liber, fără dezaprobări, 

interdicţii sau pedepse.  

Dimpotrivă, părinţii restrictivi au asupra copiilor manifestări inverse celor mai devreme amintiţi. Ei 

sunt convinsi ca numai aşa vor asigura o educaţie bună, aceştia văd lumea din afara familiei ca fiind 

ameninţătoare, periculoasă şi atunci ȋncearcă să pună restricţii, tind să- şi protejeze exagerat copiii şi să- i 

ţină ca ȋntr- un incubator şi, fără voia lor, contribuie la instalarea neȋncrederii ȋn sine, la construirea unei 

imagini false asupra societăţii ȋn ansamblu. Comportamentele care apar la aceştia sunt de retragere din 

câmpul relaţiilor sociale, de evaziune, evitare, pasivitate, dependenţă de altul etc. 

Un copil iubit de părinţii săi este securizat afectiv şi dezvoltarea lui psihică este favorizată, ȋn aceste 

condiţii, copilul se dezvoltă ca o persoană autonomă, puternică, ȋncrezătoare ȋn sine şi ȋn alţii, simţindu- i 

totodată, alături de părinţi ȋn orice situaţie s- ar afla. Copilul trebuie să simtă iubirea necondiţionată a 

părinţilor şi nu doar pe aceea legată numai de succesele lui de respectarea strictă a cerinţelor lor. Tot ȋn 

familie, copilul ȋnvaţă să iubească el ȋnsuşi pe alţii, să dăruiasca la rândul lor iubire, să aibă conduite sociale 

timpurii care să uşureze integrarea ȋn grădiniţă, şcoală şi viaţă. Familia este primul loc ȋn care copilul este 

iubit şi ȋn care ȋnvaţă să iubească. 

Prin urmare, familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvoltării sale fizice şi psihice. Ea 

ȋndeplineşte roluri formative specifice şi de neȋnlocuit, ȋn acelaşi timp, oricât de bogată ar fi viaţa de familie 

şi oricât de optime ar fi relaţiile din cadrul ei, ea singură nu poate asigura toate nevoile de dezvoltare ale 

copiilor. De aceea, intrarea ȋn grădiniţă a copilului va ȋntregi gama acţiunilor şi relaţiilor necesare 

dezvoltării sale. De acum evoluţia lui depinde de modul ȋn care vor acţiona ȋmpreună grădiniţa şi familia.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Șerban Roxana Corina,                                                                                                             

Școala Gimnaziala Nr. 1 Băneasa 

 

 
 

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. 
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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 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 MORALE A COPIILOR NOŞTRI 

 

Prof. înv. primar Suzana Șerban 

 

 

In ultimele decenii, toţi deplângem dezvoltarea morală inadecvată a copiilor – chiar şi lipsa unei 

conştiinţe complet dezvoltate. Aceasta afectează fiecare aspect al societăţii: armonia din casele noastre, 

capacitatea şcolilor de a educa, siguranţa de pe străzi şi integritatea valorilor noastre sociale. 

Pentru a deveni persoane morale, copiii trebuie să dobândească anumite abilităţi emoţionale şi 

sociale: 

• să inteleaga şi să-şi însuşească deosebirea dintre bine şi rău; 

• să respecte şi drepturile celor din jurul lor; 

• să aibă o reacţie emoţională negativa atunci când încalcă anumite reguli morale. 

 

Există nenumărate sentimente negative care ii motivează pe copii să deprindă şi să manifeste  

comportamente prosociale, printre care: teama de a fi pedepsit, anxietatea provocată de dezaprobarea 

socială, vina că nu se va ridica la nivelul propriilor aşteptări, ruşinea că va fi prins făcând altceva care este 

considerat a fi inacceptabil de către ceilalţi. 

Trebuie să urmărim crearea unor relații de colaborare, între noi și elevi, bazate pe încredere și pe 

sentimentul că sunt acceptați necondiționat. 

Deseori, comportamentul elevilor este ghidat de valorile vehiculate în familie. Din acest motiv este 

relevant să cunoaștem atitudinea părinților față de educație și disciplină, așteptările pe care le au de la 

activitățile școlare și să dezvoltăm o relație de comunicare cu aceștia. 

De asemenea, pentru o mai bună cunoaștere a preocupărilor copiilor, a gândurilor și emoțiilor pe care 

le trăiesc putem opta pentru împărtășirea unei experiențe personale, în felul acesta ei se vor apropia mai 

mult, vor dobândi mai multă încredere și se vor simți mai în largul lor. În felul acesta, copiii nu vor mai fi 

reticenți în a comunica despre ei. 

Mesajele transmise non-verbal sunt, de asemenea, la fel de importante ca și cele verbale. O 

îmbrățișare, o mângâiere, un zâmbet, o glumă transmit copiilor interesul nostru pentru ei. 

Jocurile oferă posibilitatea copiilor să exploreze mediul, să gasească soluții la situații problemă, să își 

exprime emoțiile, deoarece reprezintă un context în care copiii au un sentiment ridicat de confort și 

siguranță. Implicarea noastră, ca părinți și cadre didactice, în diversele jocuri din momentele libere ale 

elevilor poate fi pentru stabilirea unor limite în ceea ce privește comportamentul lor și pentru a gestiona cu 

succes situațiile conflictuale. 

Există și situații în care rolul nostru poate fi acela de jucător (purtam un joben și o baghetă și suntem 

magicieni, sărbătorim ziua unui copil purtând pe cap un coif), acestea ajutând la construirea unei relații 

apropiate cu ai noștri copii/elevi. Jocurile reprezintă o bună ocazie pentru a oferi laude ți încurajări copiilor. 

Cele două sentimente pozitive care modelează dezvoltarea morală a unui copil sunt empatia şi ceea 

ce am putea numi capacitatea noastră de a iubi. 

Dacă ii vom învăţa pe copiii noştri să empatizeze, vom observa că aceia care au puternice capacităţi 

de a empatiza tind să fie mai puţin agresivi şi să manifeste mai multe gesturi prosociale, cum ar fi ajutorarea 

şi impărtaşirea. 
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Copiii empatici sunt mai simpatizati de cei de vârsta  lor şi de către adulţi şi au mai mult succes la 

şcoală. Aceştia vor avea la vârsta adultă o capacitate mai mare de cunoaştere profundă in relaţiile cu 

prietenii şi copiii pe care ii vor avea, chiar şi cu partenerii de viaţă. 

Există două componente ale empatiei, după cum susţin specialiştii în psihologia dezvoltării: o reacţie 

emoţională faţă de alţii şi o reacţie cognitivă ce determină masura în care copiii mai mari sunt capabili sa 

inţeleagă punctul de vedere al altcuiva. 

Vârsta de şase ani marchează începutul etapei empatiei cognitive – capacitatea de a vedea lucrurile 

din perspectiva altcuiva şi de a acţiona în consecinţă. 

Intre 10-12 ani, copiii işi exprimă preocuparea faţă de persoanele mai dezavantajate decât ei. 

Dacă ne dorim să creştem copii cărora să le pese şi de alţii , trebuie să „ridicăm ştacheta” aşteptărilor 

pe care le avem faţă de comportamentul politicos şi responsabil al acestora. Ar trebui să aşteptăm de la 

copiii noştri să ne ajute în casă întrucât e bine să ajuţi membrii familiei şi nu pentru a fi recompensati. 

 Unul dintre cele mai eficiente moduri de a-i învăţa pe copii să-şi dezvolte empatia îl constituie 

„faptele aleatorii”. Ar fi utilă achiziţionarea unui jurnal în care să notaţi în fiecare zi o faptă bună - un gest 

frumos, făcute de fiecare membru al familiei. Pe masură ce amabilitatea devine o obişnuinţă, copiii vor 

încerca să facă gesturi şi mai altruiste. 

O importanță deosebită are și relația pe care o stabilim cu părinții. Atât învățătorul cât și părintele 

investesc în copil pentru a -i asigura o dezvoltare optimă. Colaborarea eficientă între aceștia este esențială 

pentru stabilirea unei strategii comune în educare. Cu cît stilurile de relaționare, metodele de disciplină și 

atitudinile în relația cu copiii sunt asemănătoare, cu atât probabilitatea manifestării comportamentalor 

neadecvate este mai redusă. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. pt. înv. preşcolar Şerbănescu Mădălina Adela 

 

 

„Copilul este copia părinţilor săi, atâta timp cât se poate menţine în umbra acestora.” 

Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 

încă din perioada grădiniţei. 

Nu de puţine ori se întălnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau care fac aprecieri 

necuviincioase la adresa altor persoane. 

Aceşti copiii vin din familii care au obiceiul de a ponegri autorităţile locale, şefii de la locul de muncă 

sau alte persoane. 

Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele personale pe care părinţii 

le oferă acestuia. 

Prin firea lucrurilor copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere realitatea corectă a persoanei 

de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire conduita. 

Aceste exemple de conduită se corectează pe parcurs, se îmbogăţesc, se modifică.În acest proces 

intervin: grădiniţa, şcoala, societatea care contribuie la modelarea personalităţii copiilor. 

În sânul familiei copilul îşi începe educaţia şi se pregăteşte pentru viaţă.Aici îşi formează cei şapte 

ani de acasă. 

Pe măsură ce înaintează în vârstă intervin ceilalţi factori educativi asiguraţi de grădiniţă, care 

desfăşoară un amplu proces instructiv-educativ şi are cadre cu pregătire profesională corespunzătoare. 

Grădiniţa va deveni şcoala copiilor, dar şi a părinţilor.Ea va avea rolul de a te învăţa să gândeşti cât 

mai departe, cu o deschidere cât mai flexibilă şi să acţionezi cu grijă, în paşi mărunţi şi siguri. 

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 

mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru. 

Expresia „ cei şapte ani de acasă” descrie conduita unei persoane într-un context anume, dar educaţia 

din primii ani de acasă defineşte viitorul adult. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. 

Educaţia primită în familie constă din diferite ingrediente, cum ar fi salutul, comportamentul în 

public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoaşterea 

greşelilor, tact şi toleranţă, perseverenţa şi exemplul personal. 

Familia joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, reprezentănd cadrul 

fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi împlinite etapele întregului 

său ciclu de creştere. 
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Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la şapte ani, fiind 

determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare 

absolută necesară existenţei lui. 
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Educația în familie 

 

Profesor învățământ preșcolar special Serețan Ionela Adriana 

 

 

Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în 

folosul societății: „este plăcut să ne gândim că natura 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. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii 

viitoare a neamului omenesc”. 

Familia reprezintă ,,instituția de bază” în care copilul primește educație din prima zi și până în 

momentul în care adolescent fiind se desprinde din mediul familial și pleacă pe drumul ales. Până la 

începerea unei educații instituționalizate, copilul primește atenția și grija familiei, acesta fiind dependent 

de părinți. 

Etimologic, termenul “ educație “ ( de la “ educo, -educare “ ) înseamnă a crește, a instrui, a forma, a 

scoate din…, a duce, etc. Deci, am putea spune ca educația presupune a scoate individul “ din starea de 

natură “ și a-l introduce “ în starea de cultură “. 

În sens larg, educaţia este activitatea specific umană care mijloceşte şi diversifică raporturile omului 

cu mediul, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului. 

Educaţia este liantul dintre potenţialităţile de dezvoltare date de ereditatea individului şi oferta de 

posibilităţi furnizate de mediu. 

Preocuparea familiei trebuie să atingă atât latura fizică a îngrijirii, cât și latura psiho-socială. Educația 

din familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului urmărind în același timp și dezvoltarea fizică 

armonioasă, dar și cea intelectuală.  

Formarea caracterului copiilor prin modelul familial (exemple pozitive de relaționare, grupuri de 

interacțiune cu valori morale, aprecierea normelor de conduită, identificarea modelelor negative și 

corectarea influenței acestora) sunt repere marcante pentru dezvoltarea tipului de temperament al copilului 

și personalitatea acestuia.  

Cei șapte ani de acasă vor fi esențiali în traseul social al fiecărui copil, urmând ca modelele morale 

pe care copilul le întâlnește pe parcursul vieții să fie acceptate sau respinse. Influența anturajului și a 

societății fiind ușor de gestionat, copilul având norme morale sănătoase.  

Mediul în care copilul s-a născut, nivelul intelectual al familiei și valorile morale acceptate de către 

aceasta, dau startul pozitiv pentru o viață cu principii ce nu vor fi încălcate decât în contextual unei 

intervenții negative a unui anturaj nepotrivit.  

Nevoile sociale modelează felul în care părinţii se vor purta cu copiii lor, şi influenţează 

comportamentul copiilor. Timpul pe care îl petrec copiii realizând diferite activităţi variază de la o cultură 

la alta. De pildă în grădiniţele chineze, copiii fac aproape totul împreună.  

Copiii învaţă uniformitatea acţiunilor şi importanţa subjugării nevoilor individuale la cele ale 

grupului. Mamele africane acordă atenţie capacităţi copilului de a oferi ajutor, iar mamele americane acordă 

importanţa abilităţilor cognitive, pe când mamele occidentale adoptă practici care promovează atât 

autonomia fizică cât şi cea psihologică. Astfel tratamentele diferite duc la rezultate diferite cu privire la 

dezvoltarea personalităţii, iar fiecare societate are setul său particular de valori şi va vedea copiii în lumina 

valorilor sale.  
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Cultura face parte şi din educaţie pentru că îşi pune amprenta asupra felului cum învaţă, asupra 

rezultatelor pe care le obţin la şcoală, asupra ocupaţiilor pe care şi le aleg adulţii şi asupra felului în care 

sunt stabilite programele şcolare, sau percepute concepţia despre lume şi viaţă.   

Sociologul francez Emile Durkheim considera că educația este o acțiune „exercitată de generațiile 

adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viața socială.”; are ca obiect să provoace și să dezvolte în copil 

un număr oarecare de stări fizice, intelectuale și morale. Durkheim afirma că „educația constă într-o 

socializare metodică a tinerei educații”. 
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Metoda natural - orală de învățare a limbajului verbal de către copiii preșcolari 

hipoacuzici și rolul familiei în implementarea acesteia 

 
Profesor psihopedagog SIDON IULIA-MARIA                                                               

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV – 

DEPARTAMENT HIPOACUZICI 

 

Copiii preșcolari hipoacuzici, atât cei depistați timpuriu cu deficiență de auz, cât și cei al căror 

diagnostic a fost pus mai târziu, necesită o atenție specială în însușirea limbajului verbal și, ulterior, în 

integrarea armonioasă în mediul școlar.  

S-a demonstrat că interacțiunea verbală directă dintre mamă și bebeluș favorizează dezvoltarea 

ulterioară a limbajului acestuia. „S-ar părea că vorbirea adresată copilului mic, modul în care adulții 

comunică cu bebelușii, nu e doar un stil nefuncțional transmis pe cale culturală, ci mai degrabă un mod de 

vorbire bine fundamentat care ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare ale copilului.” (trad. personală, 

J. Sacks, 1989, pag. 40) 

Metodele de învățare a limbajului utilizate în educarea copiilor cu deficiență de auz sunt împărțite în 

trei mari categorii: abordări bazate pe metoda orală (oralismul tradițional, oralismul structurat, abodarea 

maternal-reflectivă și auralismul natural), abordări bazate pe elemente manuale – și anume dactilologia, 

care utilizează dactilemele ca instrumente de comunicare și limbajul gestual. S-a prezentat, de asemenea, 

și metoda comunicării totale care, în esență, reprezintă mai mult o filozofie și mai puțin o metodă de învățare 

a limbajului: „Comunicarea totală este un amestec a unei game de abordări diferite, iar acest ‘amestec’ 

poate varia de la școală la școală, de la clasă la clasă și de la profesor la profesor. Poate fi folosit în moduri 

diferite cu diferiți copii în aceeași clasă, iar profesori diferiți pot folosi combinații diferite cu același copil. 

Scopul este de a comunica cu copilul pe orice cale posibilă și totul este permis pentru realizarea acestui 

scop.” (Tucker, Powell, 1993, pag. 60). 

Din prezentarea metodei natural-orale amintim ceea ce rezumă cel mai eficient esența sa privind 

educația în familie: 

Cea mai importantă idee, cea care se situează de fapt în centrul abordării natural-orale, este prezența 

stimulării constante a comunicării, fără efort conștient din partea copilului. Atunci când mediul care îl 

susține este unul lipsit de rigiditate, cu adulți care nu se agață de fiecare cuvânt pe care copilul îl pronunță 

(sau, din contră, nu îl pronunță), când copilul se simte în siguranță pentru a comunica, el o va face din plin. 

Studiile lui Clark (1978) demonstrează acest lucru. Din rolul de director al Școlii pentru deficienți de auz 

Birkdale (Southport, Merseyside, Anglia), Morag Clark a fost unul dintre specialiștii care au teoretizat 

metoda natural-oral-aurală de învățare a limbajului verbal și au schimbat perspectiva de educare a acestor 

copii. Din studiile sale putem reține câteva aspecte importante, menite să ne ajute atât să avem o imagine 

mai clară asupra metodei, cât și să realizăm ce a dus la descoperirea și implementarea ei (Clark, 1978, pag. 

146 – 153): 

- Au existat foarte multe cazuri de copii cu deficiență de auz care, la finalul ciclurilor de școlarizare, 

aveau abilități minime de comunicare, ceea ce le scădea drastic șansa de a se integra în societate; 

- Fluența vorbirii unui copil cu deficiență de auz este puternic influențată de mediul în care și-a 

petrecut primii ani de formare; 

- Ceea ce sperie cel mai mult adulții care se confruntă cu deficiența de auz (fie ei părinți sau terapeuți) 

sunt progresele minime de pronunție ale copiilor în primii ani atunci când se aplică metoda natural-orală, 
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dar după cum putem vedea mai jos, există posibilitatea ca limbajul să se dezvolte pe o traiectorie despre 

care nu putem fi, ca adulți observatori ai copilului, conștienți în totalitate: 

„Copilul cu deficiență de auz plasat într-o creșă sau într-un grup de joacă pentru copii auzitori ar 

putea fi dezorientat și va părea că nu învață nimic. E posibil să nu poată fi capabil, la vârsta de 5 ani, să 

repete la cerere câteva cuvinte învățate intens, dar ar putea fi, la fel de bine, mult mai avansat lingvistic 

decât copilul cu deficiență de auz care poate repeta. În compania copiilor auzitori, e posibil ca el să fi învățat 

ceva despre scopul limbajului, despre diversele sale utilizări și relevanța pentru viață.” (trad. personală, 

Clark, 1978). 

- Bogăția și diversitatea conversațiilor care au loc zi de zi între oameni nu pot fi cuprinse în seturi de 

cuvinte sau fraze, în structuri gata concepute de către specialiști, menite a-i învăța limbajul verbal; 

- Este foarte importantă găsirea de către copilul cu deficiență de auz a unui sens al comunicării; el nu 

poate învăța natural limbajul dacă nu simte că în spatele acestui proces există un motiv intrinsec, ceva care 

să îi servească lui și care să creeze legătura dintre el și lumea înconjurătoare; 

- De-a lungul educării copiilor cu deficiență de auz, profesorii și specialiștii le-au cerut acestora 

feedback vocal constant, chiar și atunci când scopul lui era doar acela de a pronunța cuvinte lipsite de 

context; 

- Este deosebit de importantă respectarea ritmului fiecărui copil – dacă acesta nu pronunță încă niciun 

cuvânt, înseamnă că încă nu are nimic de spus, iar adulții din jur trebuie să îi respecte această decizie. 

 

Bibliografie: 

J. B. Gleason (ed.), The Development of Language, 1989 

Clark, M., Preparation of Deaf Children for Hearing Society, The Journal of the British Association 

of Teachers of the Deaf, vol. 2, nr. 5. September, 1978 
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Cei sapte ani de acasa (în familie) 
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Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, 

 

 

 

Tel./Fax: 0232.294.981, 
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Familia constituie comunitatea de baza a societatii. Si, ca orice comunitate din cadrul societatii, nu 

este o simpla suma de indivizi, ci unitate ce isi transcende membri luati in parte. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.  

Aceasta 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. 

Parintii sunt datori sa le ofere copiilor instructia si educatia necesare. Mai intai, acestea se dau in 

familie, in ,,cei sapte ani de acasa”, iar deprinderile castigate de copii in acest timp stau la baza intregii 

educatii morale si intelectuale de mai tarziu. Lipsa educatiei din acesti ani se vede mai tarziu , se spune ca 

le lipsesc ,,cei sapte ani de acasa”. Parintii au apoi datoria de a-si da 

copiii la scoala, pentru a-si  castiga, pe de o parte, instructia si educatia 

necesare, iar, pe de alta parte,  pentru a se putea pregati pentru o 

profesiune si de a fi util societatii.3 

       Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia, ca 

microunivers al societății, și comunitatea locală, ca univers median față 

de societate, în ansamblul său. Serviciul public de educație este organizat 

și structurat pentru a sprijini și orienta familia în acest rol, întrun mod 

profesionist și în spiritul cooperării și al încrederii, care să asigure că 

 
3 Arh. Prof. Dr. Ioan Zagrean, Morala crestina, Editia a V-a,Tiparita cu binecuvantarea I.P.S. Bartolomeu Anania, 

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului, Mitropolitul al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului,  2006, Cluj Napoca, 

p. 292; 
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obiectivele parcursului școlar obligatoriu sunt atinse în interesul superior al copilului și în contextul 

nevoilor speciale ale acestuia. Școala organizează activități extracurriculare pentru întreaga familie, atât în 

scopul dezvoltării competențelor părinților în domeniul organizării vieții de familie, cât și în scopul 

încurajării părinților de a se integra sau reintegra în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Pentru 

susținerea stării de bine în familie, școala asigură timpi distincți pentru învățare în variate forme în mediul 

școlar, garantând că timpul din afara orelor petrecute la școală poate să fie dedicat în mod expres vieții în 

familie.4 

In concluzie, buna crestere a copiilor in mare parte se datoreaza nu atat sfaturilor, invataturilor si 

povetelor pe care ei le primesc de la parinti, cat mai ales exemplului pe care parintii il ofera acestora. De 

asemenea, parintii trebuie sa imbine in educarea copiilor lor iubirea si blandetea cu asprimea si pedeapsa, 

acestea din urma fiind adeseori absolute necesare. 

  

 

  

 
4 Ministerul Educatiei Nationale, Educatia ne uneste, https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-

%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf 
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Familia este temelia vietii sociale sau, dupa expresia unor invatati, e celula societatii.5 Cea dintai 

familie a fost intemeiata de Dumnezeu in rai, prin casatorie (Fac 2, 22-24).  

Familia constituie comunitatea de baza a societatii. Si, 

ca orice comunitate din cadrul societatii, nu este simpla suma 

de indivizi, ci unitate ce isi transcende membrii luati in 

parte.6 

Familia exercita o influenta decisive asupra 

persoanelor ce o alcatuiesc. In cadrul acesteia membrii ei isi 

formeaza identitatea si constiinta lor colectiva. Desigur, in 

societatea actual familia nu mai detine importanta ei 

traditionala in constituirea vietii sociale. Functionalitatea ii 

este ingradita, multe din atributiile ei exercitandu-se de catre 

stat sau de catre diferite organism. Cu toate acestea insa, 

familia, in calitatea ei de cadru al primei si esentialei faze a 

adaptarii copiilor la societate, dar si al vietii personale a celor mature, nu inceteaza sa constituie factorul 

principal in formarea identitatii comportamentului lor. Asadar cum mediul inconjurator in care se naste si 

se dezvolta omul constituie pentru el baza si punctual de plecare in procesul de cunoastere a lumii, tot astfel 

si familia constituie baza si punctul de plecare in intalnirea lui cu aproapele.7 

Avantajele pe care le ofera viata de familie cu atmosfera ei senina, cu centralizarea preocuparilor, cu 

linistea si siguranta zilei de maine, nu pot fi pretuite in mod deplin decat de catre cei ce sunt beneficiarii 

lor.  Din punct de vedere social, familia e temelia vietii publice si trainiciei societatii. In familie se asuma 

si se implinesc mai bine obligatiile sociale, in cadrul 

ei se desfasoara si se dezvolta mai bine viata 

economica; numai in familie se poate face, asa cum 

trebuie , cresterea si educarea copiilor; familia este 

izvorul nu numai al virtutilor morale in general, dar si 

al virtutilor cetatenesti indeosebi, deoarece cine n-are 

iubirea si nu cunoaste datoriile fata de familie nu 

poate simti iubirea si  datoriile fata de alte institutii.8 

Este foarte importanata prezenta parintilor in 

viata copiilor pentru dezvoltarea armonioasa a 

 
5 Arhim. Prof. Dr. Ioan Zagrean,  Morala crestina, Manual pentru Seminariile Teologice, Tiparita cu binecuvantarea I.P.S. 

Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului, Mitropolitul al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului,  

Editia a V-a, Editura Renasterea, 2006, Cluj Napoca, p. 283; 
6 Georgios Mantzaridis, Morala crestina, Traducere Drd. Cornel Constantin COMAN, Editura Bizantina, Bucuresti, p. 300; 
7 Idem, p.302; 
8 Arhim. Prof. Dr. Ioan Zagrean, idem, p.288; 
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cestora, atat psihic, fizic, emotional si spiritual. Caracterul copiilor nu se formeaza atat prin vorbe si sfaturi, 

cat prin viata si exemplul parintilor, dar si, in general, al anturajului lor.  

Copiii, ca receptori sensibili ai comportamentului celor mari, sufera automat influenta lor. La aceasta 

contribuie si tendinta lor de a-i imita pe cei mari si in special pe parinti. Legatura aceasta cu parintii, care 

este mai intense la varsta copilariei, nu inceteaza de-a fi importanta nici mai tarziu. Lipsa armoniei in 

relatiile parintilor influenteaza negative intreaga viata  a copiilor. 

Ocrotirea este buna si necesara normalei dezvoltari psihosomatice si maturizarii copiilor. Protectia  

exagerata submineaza procesul de educatie, presand asupra copiilor, provocand reactii si impiedicand 

maturizarea lor fireasca.9 

 In concluzie, potrivit morale crestine, familia este vatra bunei cresteri a copiilor si altarul vietii 

domestice; viata de familie s-a bucurat intotdeauna de o cinstire deosebita; iar cand a fost traita dupa 

principiile evanghelice, viata de familie a devenit izvor de adevarata evlavie si sfintenie. 

 

  

 
9 Georgios Mantzaridis, idem, p.318. 
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Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, 

 
 

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. 10  

Caracterul copiilor nu se formeaza atat din vorbe si sfaturi, cat prin 

viata si exemplul parintilor, dar si, in general, al anturajului lor. Copiii, ca 

receptori sensibili ai comportamentului celor mari, sufera automat 

influenta lor. La aceasta contribuie si tendinta lor de a-i imita pe cei mari 

si in special pe parinti. 

Copiii isi privesc parintii ca pe niste autoritati.  Aceasta este 

folositor si necesar educatiei sau maturizarii lor spirituale. 

 La inceput este determinant pentru copil autoritatea mamei, mai apoi conceptul de autoritate se 

asociaza in sufletul copilului cu autoritatea tatalui. Adevarata autoritate nu se exercita insa ca putere, ci ca 

 
10 Revista Educatiei, https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului/ 
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adevar care convinge si calauzeste la libertate. 

Aceasta autoritate nu se intemeiaza pe asprime si 

constrangere, ci pe iubire si slujire. (Matei 20, 25-7)11.  

Sfantul Apostol Pavel sfatuieste copiii sa 

asculte de parintii lor, dar si pe parinti sa nu isi 

,,intarate la manie” copiii.  

(Efeseni 6,1-4)12 

 

  

 
11 Biblia sau Sfanta Scriptura 
12 idem 

1155



 

 

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE „CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!”                                          

FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR SILAGHI CLAUDIA GEORGETA, 

ȘC. GIMN. NR. 2, BOGEI, JUD. BIHOR 
 

 

„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.” Anton S. Makarenko 

Familia este imperiul tatălui, lumea mamei și raiul copiilor! 

Familia este prima instituție de educație și are rolul cel mai important în formarea copilului, părinții 

fiind primii educatori din viața copilului. Educația primită de acesta până la vârsta de șapte ani este baza 

dezvoltării copilului din toate punctele de vedere. Bunul simț și buna cuviință se învață, părinții pot și 

trebuie să asigure copiilor lor calitățile definitorii ale personalității umane. 

Familia, ca mediu social, reprezintă locul ăn care copilul este îngrijit și educat. Din familie începe 

procesul educării morale a copilului, process de lungă durată care nu se încheie și care contribuie la 

modelarea unei personae, la construirea scării de valori și formarea celor mai importante deprinderi de 

comportament. De aceea important este ce faci pentru copilul tău și ce l-ai învățat pe el să facă pentru el, 

asta îl va ajuta să fie un om împlinit. 

Educația unui copil nu constă numai în al învăța să scrie, citească și a fi un bun exempu la școală. 

Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare. Încă de la o vârstă fragedă, sub influența acțiunilor 

educative ale părinților, copilul își formează capacitatea de a comunica pe baza însușirii limbajului și a 

îmbogățirii vocabularului, dobândește cunoștințe importante despre lumea înconjurătoare, își formează 

deprinderi igienice, de comportare civilizată, de autoservire, de muncă, își asigură o viață afectivă 

importantă care-l stimulează și-i asigură activitatea. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se 

definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și îți însusește modele la care se poate referi în mod constant 

în devenirea sa ca adult.  

O mare responsabilitate a părintelui este aceea de a-l învăța pe copil cum să se comporte în societate. 

Copilul trebuie obișnuit de mic cu bunele maniere, deoarece acestea îl duc la succesul lui social. Un copil 

bine crescut, adică cu „cei șapte ani de acasă”, care știe să salute, să spună „mulțumesc”, „te rog”, care se 

comportă cuviincios cu cei din jurul lui se descurcă mult mai bine în relațiile sociale și se va simți mult mai 

confortabil în prezența celorlalți decât unul cariua îi lipsesc cei șape ani de-acasă. Cea mai eficientă 

modalitate de a învăța și obișnui un copil cu bunele maniere este ca părinții să fie un model bun de urmat 

pentru el. Ca să educi un copil trebuie să fii tu însuți educat.  

Copilul învață să se comporte în mod civilizat în practica vieții de familie, în grădiniță, în școală în 

cadrul jocului, în relațiile cu ceilalți copii și cu oamenii „mari”. În acest mediu, în comportarea de fiecare 

zi, el învață regulile relațiilor de conviețuire socială și implicit învață bunul simț și buna cuviință. Se 

impune, însă, ca acest mediu să fie purtător de valențe educative, să-i ofere copilului modele pozitive pe 

care să le urmeze, să le exerseze până ajunge la deprinderi de comportare demnă, civilizată. Prim mijloacele 

sale specfice, familia furnizeză individului informațiile formării și integrării în societate.  

Faptul că ajutorul familiei se oferă într-o etapă în care copiii au nevoie de sprijinul continuu al ei și 

că viața familială poate oferi exemple pozitive, pentru toate laturile vieții, însoțite de înțelegere și 

bunăvoință, nevoia de afecțiune, îndrumare permanentă, entuziasmul și bucuria, colaborarea în toate, 

reprezintă „picătura” necesară creșterii și dezvoltării multilaterale a copilului. 

Bunul simț și buna cuviință reprezintă valori morale cu caracter de sinteză, definitorii pentru profilul 

moral al omului, dimensiunea lor cuprinzând întregul comportament al omului de omenie și nu admit 
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jumătăți de măsură. Ele se evaluează în mod categoric: există, ori nu există. De aceea pentru unii, pe bună 

dreptate, cei șapte ani de acasă reprezintă piatra de temelie a vieții pe viitor. 

Educația sau, în sens contrar, lipsa de educație are implicații majore, enorme în viitorul fiecărei 

persoane. Este foarte ușor să identifici, pe stradă, în tramvai, în magazine, instituții, oameni care au fost sau 

nu educați la timp, în familie. Tineretul vede lucrurile cu totul altfel, chiar dacă părinții sau bunicii încearcă 

să le explice cum să facă deosebirea între bine și rău, frumos și urât.  

Stilul de viață al părinților, atmosfera din familie constituie mediul educativ al copiilor, aici găsind ei 

modele de comportare pe care le adoptă, și le trăiesc, le exersează până devin deprinderi și obișnuințe 

deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare, de informații, de memorare și de însușire a 

diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 

S-a spus de multe ori, că oamenii sunt ceea ce au învățat. Și oamenii învață aproape totul: să 

gândească, să simtă, să dorească, să efectueze anumite meserii și să intre în relații cu alții. Dar, de apeciat 

nu-i apreciem după cele ce au învățat, ci după manifestările lor. Cei șapte ani de acasă reprezintă singurul  

pașaport recunoscut în întreaga lume!  

Există la unii părinți obiceilul de a oferi copiilor nu numai strictul necesar, ci și de a le îndeplini toate 

dorințele – chiar și atunci când este vorba de manifestarea unor capricii dorind să compenseze lipsurile 

copilăriei lor. 

„Doar două lucruri trebuie să le dăm copiilor noștrii: rădăcini și aripi. Rădăcini ca să știe unde le este 

casa șui aripi ca să zboare în alte părți unde să arate celorlalți ce au învățat.” Jack Canfield 
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”Să ne creştem copiii bine – Cei şapte ani de acasă” 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SILAGHI LIDIA                                                                                

G. P. N. NR. 2 SÂNTANDREI, 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 

Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși.  

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 

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. 

• 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 

și 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. 
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Importanța educației în familie 

 

 

Școala Gimnazială nr. 6 Nicolae Titulescu,Constanța                                                        

Grădinița cu program prelungit Căsuța Poveștilor                                                                                 

Prof. Înv. Preșcolar - Simion Adelina 

 

 

Pilonii 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 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. 
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Una dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  ace

asta  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  a

cestea  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 fa

milie – 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  societă

ţii. 

Procesul de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Misiune

a  şcolii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerinţele  vieţii  social. 

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  ac

estei  laturi.   

În  acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  interrelaţionare,  de  asumare  a  responsa

bilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  formarea  şcolară  si  profesională. 

Se accentuează azi ideea   de a sprijini părinţii şi nu d a-i substitui.  Se  

identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţi

lor  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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PROIECT EDUCATIV                                                                                                                  

CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

COORDONATOR PROIECT: PROF. SIMION ANA-MARIA                                                  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7, SLATINA 

 

 
 

2020 – 2021 

 

I. INFORMAȚII DESPRE APLICANT 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, SLATINA  

Numele instituției/unității de învățământ aplicante (organizatoare) 

Adresa: Str, Toamnei, Nr.6  

Nr. de telefon: 0249/434423 

Adresa de mail: gpp7slatina@yahoo.ro 

COORDONATOR: PROF. SIMION ANA-MARIA 
 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 1 cadru didactic 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect:18 copii 

II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT  
 

Titlul proiectului: „CEI 7 ANI DE ACASĂ” 

Loc de desfășurare: Grădinița cu Program Prelungit Nr.7, Slatina  

Durata activității: 1 saptamămână - 08.03.2021-12.03.2021  

Grupul țintă: 18 preșcolari  

Partenerii proiectului: Părinții preșcolarilor 

Directorul unității  

Prof. Responsabil cu activitatea educativă  

Cadrele didactice  
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ARGUMENT  

Tu, în fiecare clipă trebuie să spui, să arăţi cine eşti, ce valori porţi în conştiinţa ta, ce bogăţii şi 

frumuseţi tăinuiesc în mintea ta, simţirea ta. Toate acestea le răspândeşti în preajma ta printr-o modalitate 

care te înfăţişează lumii şi care se numeşte comportarea ta de fiecare zi.” 

Însuşirea bunelor maniere se referă la învăţarea regulilor privitoare la buna purtare în familie, în 

grădiniţă şi în societate: politeţea, amabilitatea, respectul, buna cuviinţă. Există reguli pe care oricare dintre 

noi trebuie să le înveţe şi să le respecte.  

Copiii de mici trebuie să ştie că e necesar să se comporte civilizat, trebuie să înţeleagă că atât în 

familie cât şi în societate, au nu numai drepturi, ci şi îndatoriri.  

Învăţământul preşcolar se prezintă ca cea mai largă, modernă şi adecvată măsură în serviciul copiilor, 

în vederea însoţirii lor pe drumul valorificării potenţialului biopsihic de care dispune fiecare fiinţă umană. 

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 aceasta e răspunderea noastră, educatori şi părinţi deopotrivă. Să-i 

obişnuim de mici cu bunele maniere. Sunt cheia către succesul lor social. 

Scopul proiectului: 

Formarea unor atitudini de comportare civilizată şi educarea dragostei pentru o convieţuire în pace, 

linişte şi iubire între semeni. 

Obiectivele proiectului:  

-  educarea unui comportament adecvat, prin intermediul activităţilor din grădiniţa; 

-  înţelegerea şi analiza faptelor reale şi posibile în spiritul normelor morale; 

-  aprecierea obiectivă a conduitei proprii şi a celorlalţi, potrivit unor imperative morale; 

-  conştientizarea rolului pe cre îl are familia în conturarea conduitei morale prin colaborarea tuturor 

membrilor din familie;  

-  realizarea unor concursuri pe teme de conduită morală; 

Resursele proiectului:  

Umane: cadre didactice, păriunți, preșcolari  

Materiale: cd-uri, imagini, jocuri, puzzeluri, povesți, videoproiector; 

Metode, tehnici și procedee: 

Explicația, demonstrația, expunerea, povestirea, jocul, exercițiul, etc.  

Mediatizarea:  

Avizierul grădiniței; 

Mass-media; 

Pagina oficială de internet a unității de învățământ; 

Disiminarea proiectului:  

Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștința întregii unități în cadrul 

consiliului profesoral, expuneri în cadrul sesiunilor de comunicare, simpozioane.  

Evaluare:  

Raportul de finalizare al proiectului; 

Album foto  
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

  

 

 

 

 

 

  

NR. 

CRT.  

ACTIVITATEA LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

DATA 

DESFĂȘURĂRII 

RESPONSABIL 

1.  Bunele maniere 

« Ce înseamnă să ne 

comportăm frumos? » 

discuţii libere pentru 

familiarizarea copiilor cu 

tema propusă; 

Sala de grupă 08.03.2021 Prof. Simion 

Ana-Maria 

2.  Bunele maniere la vârsta 

copilăriei 

« Un copil politicos » 

memorizare; 

Sala de grupă 09.03.2021  Prof.  Simion 

Ana-Maria 

 

3.  Politeţea la grădiniţă 

«Cum mă comport la 

grădiniţă? » joc-exerciţiu; 

Sala de grupă 10.03.2021 Prof.  Simion 

Ana-Maria 

 

4. Ţinuta - povestire 

“Murdărel şi Curăţel şi mulţi 

alţi copii la fel” Florin 

Colonaş 

Brainstorming - “Ce 

înseamnă să fii curat?” 

Sala de grupă 11.03.2021 Prof.  Simion 

Ana-Maria 

 

5. EVALUARE – Concurs 

„Cine ştie răspunde?” 

Sala de grupă 12.03.2021  Prof.  Simion 

Ana-Maria 
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Studiu de specialitate 

Importanța educației pentru sănătate 

 

Simion Didina Georgiana – prof. Inv. primar 

Școala Gimnazială Mircea Vodă 
 

 

Sănătatea este cel mai de preț bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă acțiune 

educativă atât asupra corpului cât și a psihicului. 

Sănătatea permite omului să-și îndeplinească cu randament maxim și eficient rolul în societate, iar 

sănătatea unui adult depinde în mare măsură de evoluția lui în perioada copilăriei și a adolescenței, când 

activitatea copilului se desfășoară mai ales în cadrul colectivității. 

Pentru dobândirea unui stil de viață sănătos este esențială educația. Aceasta se poate realiza atât în 

mediul familial, cât și în mediul școlar unde elevii își pot însuși norme igienico-sanitare, de prevenire a 

unor boli, pot învăța să se cunoască mai bine și să-și apere organismul de diverși factori nocivi, despre 

importanța unei alimentații echilibrate, despre alocarea timpului pentru lucru/odihnă. 

Din necesitatea de a îmbunătăți stilul de viață sănătos, informațiile și activitățile derulate în cadrul 

școlii au un impact foarte mare în dezvoltarea armonioasă a copilului. Activitățile pe care l-am derulat în 

săptămâna ,,Școala altfel”,  ,,Educație pentru sănătate” este o perspectivă asupra relației profesor-elev-

părinte organizat astfel încât să răspundă la întrebările referitoare la un stil de viață sănătos, astfel încât să 

se poată interveni în dezvoltarea propice a copiilor. Prin schimbul de experiență din cadrul cursurilor de 

formare profesorii au primit informații care să-i ajute să recunoască relația pe care o au parinții cu copii lor 

dar și să-și îmbunătățească nivelul de înțelegere asupra modului de acțiune pentru realizarea unei educții 

de calitate. 

În cadrul lectoratelor cu parinții am încercat să-i informez  și să demonstrez că un copil trebuie crescut 

în așa fel încât  și familia și societatea să beneficieze și cum ar trebui părinții să-și educe copilul să trăiască 

și să crească sănătos. Această misiune fiind destul de greu de îndeplinit datorită diferitelor tipuri de părinți: 

indulgent, autoritar, indiferent, protector și democratic. 

Atunci când reușești să stabilești o empatie între învățător – elevi și  părinții acestora, ne aflăm pe 

aceeași lungime de undă iar procesul de predare –învățare se desfășoară firesc și rezultatele sunt superioare. 

Pentru a forma elevilor deprinderea de a consuma cât mai multe fructe și legume proaspete am 

organizat diverse activități la care au paticipat elevii clasei, ,,Cum preparăm o salată de fructe”, ,,Fructe și 

legume vesele”, ,,Carnavalul Toamnei”- la care au participat și părinții.  În cadrul tuturor activităților 

desfășurate am avut ca obiectiv însușirea de către părinți și copii a regulilor unei alimentații raționale. 

Alegerea meniului copilului nu trebuie să fie una strictă, copilul trebuie să consume din toate grupele de 

alimente atât cât este necesar. 

Acordând o atenție deosebită aspectului estetic atunci când prepari o salată de fructe sau legume îi 

atragi tot mai mult pe copii către acest stil de viață sănătos. Organizarea unui concurs între clase ,,Cea mai 

frumoasă și gustoasă salată” i-a motivat și mai mult pe copii să consume fructe și legume proaspete. Pe 

lângă influența unei alimentații sănătoase elevii au fost orientați și către participarea la diverse competiții 

sportive, școala jucând un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viață sănătos și activ  

astfel, un stil de viață sănătos înseamnă mișcare în fiecare zi și o alimentație echilibrată. 

 

Bibliografie: 

 

-Alice  Nichita, Mihaela  Mitroi -2008-,,Educație pentru sănătate” 
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Familia - factor determinant în starea de bine a elevilor 
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Familia exercită o influenţă deosebit de mare asupra personalităţii 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. 

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 şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De 

educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative 

exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. 

Familia asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută pe tineri 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 organizare a unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrare 

socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului în mod hotărâtor. 

Familia înseamnă înţelegerea, 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. 

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 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 constitue familiile în care unul din părinţi este 

şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă mai mult de copii, dar problema majoră a acestei familii este 

asigurarea celor necesare pentu un trai modest. Situaţia familiilor în care ambii părinţi sunt fără loc de 

muncă este critică, deoarece cu două ajutoare de şomaj de abia se poate asigura hrana, neputându-se vorbi 

nici măcar despre un trai modest. 

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. Elevul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se 

simtă siguranţă. Într-un climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copii, fără a le satisface 

orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt intersaţi de necazurile şi problemele lui, ca 

şi rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copii şi părinţii împărtăşesc acelaşi 

nivel de exigenţă. 

Cauzele nerealizării şcolare (eşecul şcolar sau insuccesul şcolar) sau a subrelizării determinate de 

condiţiile de mediu familial sunt: 

✓ Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi; 

✓ Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi  

suport afectiv; 

✓ Atitudine severă faţă de copil; 

✓ Atitudini negative faţă de profesori, şcoală,activitatea intelectuală.         
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Cele mai importante influențe pe care le exercită mediul familial asupra dezvoltării copiilor vin din 

atmosfera căminului. Copiii expuși la cearta părinților și la un parentaj slab prezintă anxietate, teamă și 

depresie, precum și agresivitate, ostilitate, implicarea în acțiuni violente. 

Copiii au nevoie să conștientizeze relația de tip cauză-efect dintre gândurile și acțiunile lor și 

consecințele acțiunilor, tocmai pentru a-și dezvolta o atitudine responsabilă. Cu alte cuvinte, copii pot 

învăța că, atunci când fac anumite alegeri, apar și consecințele logice sau naturale, cu care ei se vor 

confrunta.  

Părinții au un rol important în modelarea comportamentelor copiilor, în rezolvarea situațiilor sociale 

și de exprimare a emoțiilor. Părintele este un model pentru copil, un model de cum rezolvă o problemă, 

cum reacționează când este stresat, cum exprimă bucuria, cum împărtășește teama, ce face când îi este 

teamă că va greși. 

Starea de bine este o interdependență între mai mulți factori: sănătatea, rezultatele școlare obținute, 

dezvoltarea psihologică și emoțională, comportamentul social. Aici adăugam relațiile din familie, din 

școală, din comunitate și cele de la nivel de societate. Această stare presupune un confort pe mai multe 

planuri, care se consolidează cu sprijin și în armonie cu ceilalți și cu sine. 

Dacă părinţii sunt interesaţi de progresul copiilor şi sunt disponibili să colaboreze cu personalul şcolii, 

atunci informaţiile despre copil pe care le pot oferi cadrului didactic pot reprezenta o bază pentru luarea 

celor mai adecvate decizii.  

La rândul său cadrul didactic poate ajuta părinţii să devină mai sistematici şi mai eficienţi în acţiunile 

educative realizate în mediul familial prin: 

✓ Informaţii despre evenimente şi programele curente din şcoală; 

✓ Materiale care-i  ajută pe părinţi să-şi ajute copii în învăţare; 

Prin urmare, orice demers educativ eficient cere o coordonare a acţiunilor între cadrele didctice şi 

părinţi, nu numai la nivelul obiectivelor propuse pentru realizare, dar şi în privinţa metodelor, tehnicilor, 

formelor de activitate şi a feedback-ului. 

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 cadrele didactice trebuie să găsim mijloace de a comnica 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 tec copii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară.  
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asupra dezvoltării competenţelor sociale şi cognitive ale copiilor 
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Școala: Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu, Prahova 

 
 

Motto: „Familia este Biserica de acasă” - Sfântul Ioan Gură de Aur 

 

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. „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. 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. 

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. 

Influentele 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 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. 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. 

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.  

Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai 

multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-ți 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 urma 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. Întrunirile cu părinții, mai mult sau 

mai puțin organizate, trebuie sa fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate si de perspective ale 

strategiilor lor educaționale. 

Comportamentele educaționale ale părinților, chiar daca sunt bine intenționate, pot avea efecte 

negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă si individuale, la situații 

concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc.  
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Severitatea exagerata – 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 toleranta psihologică și psihofiziologica 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. 
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Importanţa educației în familie 

 

 

Prof. Violeta Simion                                                                                                                 

Şcoala Gimnazială Râmnicelu, jud. Brăila 

 

 

Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod desăvârşit şi a încununat creaţiunea Sa cu o nestemată, a 

cărei strălucire reflectă caracteristica Sa principală: dragostea  „Inima cea nobilă a unei mame – spune 

Calvin – este cel mai frumos lucru din tot ce a creat Dumnezeu.” 

Mama este cea căreia îi revine principalul rol în educarea copiilor. În inima ei încap bucuriile şi 

durerile copilului, visurile şi deznădejdile acestuia, planurile şi eşecurile sale. În ochii ei calzi găsim 

mângâiere, încurajare sau sfânta avertizare de primejdiile ce îl urmăresc. Mâna ei, oricât de aspră ar fi, ar 

deveni prin munca anilor trudiţi pentru fiul/ fiica sa, este cea mai sfântă atingere, cel mai scump balsam ce 

poate vindeca orice rană de pe trup sau din sufletul copilului.   

Zâmbetul ei senin îşi croieşte drum prin hăţişurile sufletului, îşi sapă galerii şi în inima de piatră; 

singura ocrotire care ne rămâne în vremile de restrişte.Mamele deţin cheile propăşirii şi succesului 

umanităţii. Nu în zadar spunea fericitul Augustin: „Daţi-mi altfel de mame şi vă voi da altfel de oameni!” 

In activitatea de educaţie în familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 

dintre membrii familiei. Aceste raporturi şi carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 

,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om. 

Raporturile dintre părinşi şi 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. Diridintele  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. Dirigintele 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.  

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. 
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DESPRE FAMILIE 

 

 

Prof. înv. primar Șimon Corina 

Școala Gimnazială Liebling, Timiş 
 

 

 

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. 

Ȋn 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 proactive. 

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, sa 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. 
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In final, nu trebuie să uităm că cei mai importanţi oameni în viaţa copiilor mici sunt adulţii care îi 

îngrijesc, părinţii în primul rând. Toată familia, copiii, mătuşile, unchii, verişorii şi bunicii au roluri speciale 

pentru copiii mici.  

Familiile le oferă dragoste, identitate şi siguranță. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Bonchiș, E. (2004). Familia și rolul ei în educare copilului. Iași: Ed. Polirom. 

Munteanu, A. (2006). Psihologia dezvoltării umane. Iași: Ed. Polirom. 

 

  

1173



 

 

Importanța educației în familie 
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Există o predispoziție în om de a răspândi și a difuza zestrea înțelepciunii și învățăturii sale, de a se 

perpetua dincolo de timpul și spațiul ce i-au fost date. Calitatea acumulărilor de experiențe culturale ține, 

oarecum, de maniera de reproducere a acestora; o cultură mare își construiește și mecanismele dăinuirii 

sale. „Practica educațională – ca ipostază a culturii – joacă rolul de instanță metaculturală, de pârghie 

reglatorie ce conduce la creșterea și sporirea culturală” (C. CUCOȘ, Educația religioasă, conținut și forme 

de realizare, E.D.P., București, 1996, p.7) Este quasi – recunoscut faptul că educația începe o dată cu omul 

și implicit pedagogia ca știință are o vechime considerabilă. Grecii o cultivau încă din antichitate sub 

termenul de paideea, cu înțelesul de educare a copiilor. 

Formarea atitudinilor, învățarea și însușirea noțiunilor constituie un demers complicat și de durată. 

„Ontogeneza sentimentelor și afectelor este un proces delicat și de durată, care se află sub influența 

factorilor de mediu, dar și a factorilor genetici”. (I. BENGA, Introducere în neuropatologie, Ed. Dacia, Cluj 

Napoca, p. 7). Cei mai de seamă factori – poate chiar cei mai importanți – care contribuie la formarea 

copilului ca om și vector important al societății și vremurilor în care trăiește, sunt familia și școala. Lucrul 

bine făcut implică, din partea acestora, un efort constant, discernământ și multă răbdare.  

Există o expresie foarte uzuală, ,,cei 7 ani de acasă” și de care a auzit toată lumea și, în ultima perioadă 

este folosită tot mai des, în special în sens negativ. Aceasta care tinde să devină, dacă nu a și devenit, un 

laitmotiv. Ne întrebăm dacă contează sau nu educația primită acasă de un copil? Răspunsul este afirmativ 

din partea tuturor, dar părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu știu cum să 

procedeze pentru a-i oferi celui mic o educație corectă. Trebuie reținut faptul că fiecare copil este unic, și 

că trebuie să ne implicăm în educația lui în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț 

care trebuie respectate și personalitatea celui mic. 

Toți specialiștii sunt 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, pentru 

reușită, este imperios necesar, ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. De asemenea, 

trebuie avut grijă să nu se cadă în cealaltă extremă și să fiți prea dur și să taxați drastic și greșelile 

involuntare. Noțiunea după care trebuie să ne ghidăm în educația celui mic este ”echilibrul”. 

Împreună cu sistemul de învățământ, familia este unul din factorii care se preocupa de educația 

omului. Aceste două entități sunt cele mai bine organizate și structurate în ceea ce privește pedagogia 

omului. Familia are o influență profundă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele despre natură, 

societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul / elevul le datorează educației 

primite în familie. Din punct de vedere sociologic, familia este instituția / celula fundamentală în toate 

societățile.  

Factori ce influențează educația în cadrul familiei pot fi multiplii, de la părinți la bunici, migrația de 

la sat la oras și urbanizarea satelor, folosirea mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările 

culturale și sportive, precum și nivelul de trai. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, 

din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic etc. Astfel, familia se preocupă de 

dezvoltarea fizică a copiilor asigurându-le hrana și îmbrăcămintea, îi ferește de pericole, le lasă timp de 

joacă, le creează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor. Iar un regim rațional de 

viață nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia se preocupă și de 

dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observație, memoria și gândirea. 
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Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. Copiii pun 

cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinți îi ajută să-și însușească un număr mare de 

cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și exact, iar școala vine să continue dezvoltarea intelectuală a 

copilului.  

Educația morală a copiilor pornește din familie, începând cu cele mai importante deprinderi de 

comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, 

cumpătarea, grija față de lucrurile încredintațe, să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. Familia 

contribuie și la educația estetică a copilului, iar părinții sunt primii care realizează contactul copilului cu 

frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viața socială 

(tradiții, obiceiuri străvechi etc.). Peste toate acestea copilul/ elevul trebuie să simtă iubirea pe 

care familia i-o poartă, astfel că, dragostea este, nu numai coagulantul familiei, ci și calea cea mai eficientă 

a educației. 

Importanța educației primite în familie a fost recunoscută și evidențiată de către tot sistemul de 

învățământ, care consideră educația în familie fundația pe care se clădește formarea școlară a fiecărui copil. 

Toate eforturile depuse de familie și împletite cu cele depuse de către școală duc la dezvoltarea armonioasă 

și eficientă a copilului / elevului, viitorul adult. 
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Ce reprezintă familia pentru copil? 

 
Sîmpălean Ana Mirela 

 

 

Științele sociale definesc familia ca fiind celula de bază a societății. Pe bună dreptate este denumită 

așa. Cum s-ar fi putut dezvolta omenirea la nivelul de azi dacă nu exista familia? 

Familia dă naștere și sprijină dezvoltarea viitorilor adulți și cetățeni de valoare ai societății noastre. 

Familia creează acel mediu propice dezvoltării psihice și emoționale a copilului. Dacă privim copilul  

în mod simbolic ca pe o plantă tânărâ care își infinge rădăcinile în mijlocul familiei, în tot ceea ce înseamnă 

ea: ambianță, stabilitate, securitate, confort, acceptare; în mod instinctual va căuta să își găsească resursele 

( hrana vieții) de la mamă și de la tată. Astfel, părinții formează solul care îi va da toți nutrienții de bază 

pentru dezvoltarea personalității copilului.  

Nutrientul cel mai important este iubirea părinților necondiționată și implicit sentimentul de securitate 

pe care ei îl oferă. Apoi vin modelele de comportament ale părinților, pe care copilul le preia cu ușurință în 

primii ani ai copilăriei. 

Viața de familie se spune că este prima școală a emoțiilor. Copilul urmărește zi de  cu sfințenie felul 

în care părinții își gestionează emoțiile și felul în care reacționează la diverse situații tensionate, luându-le 

ca model. 

Dacă modelul este unul de conciliere și de atenuare a conflictului este un caz fericit. Dar,  din păcate 

copiii văd la părinți și alte modele cum ar fi: agresivitate verbală sau fizică, intoleranță, lipsa de comunicare, 

nerezolvarea conflictului  ci, dimpotrivă,  dezvoltarea lui. 

Mediul familial ar trebui să ofere siguranță, liniște, afecțiune și seninătate pentru a crea acel sol fertil 

pentru o dezvoltare sănătoasă și echilibrată a copilului.  

Familia este prima școală care pregătește copilul pentru viața socială. Aici învață respectul și iubirea 

pentru membri familiei, să respecte un program echilibrat de activități, să respecte anumite reguli, să se 

hrănească sănătos, învață  să spună adevărul, să iși ceară iertare atunci când cineva a suferit de pe urma 

faptelor sale, să fie de folos, să mulțumească, să împartă anumite lucruri cu ceilalți, să se gospodărească 

singur, să economiseacă, să aibă curaj și nu în ultimul rând, învață să se bucure de viață. 

Pentru copil, familia este locul de unde el își ia energia și forța de a răzbate prin toate provocările 

vieții de adult. 
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Legi scrise și nescrise 

 

Sinca Tatiana 

 

Limbajul nonverbal si paraverbal in relația cu copiii 

Din propria experiență spun că dacă afirm sau aud suficient de des un lucru ajung să îl cred. Nu 

contează dacă e bun sau rău.  

Cum vine aplicat în familie? 

Dacă eu cred că am un copil obraznic atunci gândurile mele se vor reflecta în sentimentele mele şi îl 

voi trata pe copil cu răceală. Voi fi neglijentă, aspră şi pusă mereu pe criticat, nu pentru că îmi propun să 

fiu în acest fel, ci pentru că gândurile mele determină comportamentul şi reacţiile pe care le am, iar copilul 

va recepţiona mesajul, indiferent dacă acesta e conţinut în cuvinte sau în limbajul corporal.  

Dacă primeşte aceste mesaje negative în mod repetat, va crede despre el că e obraznic, chiar dacă nu 

e în realitate. Eu îmi pot determina copilul să creadă despre el că e rău, iar gândurile pe care le pun în pompa 

lui de gânduri se vor concretiza într-un comportament nepotrivit, deoarece el devine ceea ce crede că e. 

Noi, părinţii, avem cea mai mare influenţă în viaţa copiilor noştri. Trebuie să înţelegem că ei sunt ceea ce 

noi înşine i-am făcut să fie, nu altcineva. 

Modul in de cele mai multe ori vorbim și acționăm este responsabil pentru modul în care vor acționa 

copiii. Când ne gândim la cât de supărător e comportamentul copilului nostru, cum vom reacţiona? În 

general, ne vom supăra. Când ne gândim la greşelile şi la comportamentul irascibil al copiilor noștri trebuie 

să vedem cum ne vom comporta cu ei.  

Raportarea la victorie 

Angela a avut dintotdeauna înclinaţii sn ea cânta la pian mai bine decât elevii aflatți la  muzică. Ea 

exersa în fiecare zi.pentru a participa la concursul de pe faza zonală Şi avea convingerea împreună cu 

instructorul ei că va câştiga locui întâi şi se va califica la faza naţională. 

La competiţie, după ce i-a ascultat pe ceilalţi concurenţi cânntând, Angela s-a considerat pe bună 

dreptate cel mai bun pianist din grup. Când i-a venit rândul, a interpretat o sonată de Mozart fără nicio 

greşeală şi cu o emoţie incredibilă. Când a venit timpul să se anunţe câştigătorul, juriul a rostit numele ei. 

Pe când Angela urca pe podium pentru a primi premiul I, se simţea bucuroasă că şi cei din juriu au 

recunoscut calitatea interpretării ei. A făcut respectuos o plecăciune înspre ceilalţi concurenţi şi spre public, 

înainte să se întoarcă la locul ei.  

Unii copii se protejează pe ei înşişi încercând să fie cei mai bum făcând eforturi pentru a evita eşecul 

şi dezamăgirea.  

Violența în familie. 

Legislația română 

În România există o lege - Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, 

republicata 2014[23] - care se adresează acestei probleme. Definiția legală a violenței în familie din articolul 

3 al acestei legi este: 

"(1) În sensul prezentei legi, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de 

violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial 

sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul 

locuiește sau a locuit împreună cu victima." 
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Legea recunoaște următoarele tipuri de violență în familie: violența verbală, violența psihologică, 

violența fizică, violența sexuală, violența economică, violența socială, violența spirituală.[23] Astfel, ele se 

definesc: 

a) violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 

amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare; 

b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune 

și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă 

modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, 

neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, 

supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri 

telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut 

sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

c) violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, 

înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind 

rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la 

eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate 

corporală, altele decât cele de la lit.e); 

d) violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, 

brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal; 

e) violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv 

lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea 

de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de 

bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține familia, 

impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum 

și alte acțiuni cu efect similar; 

f) violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea 

frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, 

impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte 

de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-

spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului 

la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și 

de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și 

religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. 

De asemenea, actul normativ stipulează că "(2) În nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul, 

cultura, religia, tradiția și onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violență 

definite în prezenta lege." 

În comunitățile de rromi violența în familie poate apărea zilnic. Copiii sunt mereu speriați si cu 

senzația că cineva iî atacă, chiar și la școală. Instinctul de apărare se realizează tot prin violență sau 

obrăznicie. De aici apare și nevoia de apartenență la un grup puternic, chiar dacă e cu influență negativă. 

Atât în familiile cu neajunsuri cât și în cele înstărite există aceleași pericole la care sunt expuși copiii. 

Consider că aceștia trebuie observați chiar și la școală, monitorizați și comunicarea cu familia să fie 

constantă și permanentă. 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9B%C4%83_%C3%AEn_familie  

PATRICK MORLEY, DAVID DELK, Tatăl din oglindă 

Sally Hohnberger, Educație pentru părinți, Editura Zappy s 
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Rolul și importanța familiei în societatea contemporană 

 
Prof. înv. primar, Sîncelean Teodora 

 
 

Familia a reprezentat milenii de-a rândul istoriei nucleul dezvoltării societății, a însemnat în timp și 

speranță pentru viitor. 

Familia este primul mediu educațional în care individul își începe educația, aici punându-se bazele 

acesteia.  

Dar, ce este în definitiv familia? Ea poate fi definită ca un grup psihosocial format din cel puțin două 

persoane între care există o legătură naturală (de sânge) sau socială, membrii acesteia asumându-și fiecare 

diverse responsabilități.  

Familia este mediul în care se pun bazele educației și de aceea are un rol extrem de important. Astfel, 

din primii ani de viață, copilul dobândește cu ajutorul familiei primele achiziții cognitive și afectiv 

emoționale, își formează deprinderile psiho-motrice, achiziționează, limbajul și își dezvoltă vocabularul, 

învață să comunice și să socializeze, învață să respecte regulile comunității (Bocoș M., Jucan D., 2008).  

Ca entitate socială, familia poate îndeplini mai multe funcții: 

• Funcția biologică (costă în perpetuarea speciei umane prin tot ceea ce presupune acest lucru) 

• Funcția afectiv-emoțională (aceasta indică faptul că familia conferă individului un sentiment de 

securitate, de siguranță, îl susține și încurajează pe acesta în depășirea momentelor dificile, oferindu-i-se 

suport și dragoste necondiționat). 

• Funcția economică se referă la faptul că familia își creează condițiile materiale necesare membrilor 

ei. (Antonesei L., 2005) 

• Funcția educativă constă în promovarea în cadrul familiei a unor modele comportamentale 

dezirabile și în formarea anumitor valori morale. 

 

Este evident faptul că educația copiilor în cadrul familiei depinde de relațiile stabilite în cadrul 

acesteia, de modul în care membrii familiei comunică între ei, de modelele comportamentale și morale pe 

care părinții le transmit copiilor și de regulile pe care aceștia le impun. (Băran, A, 2004) 

Noile cercetări au scos la iveală faptul că omul are o reală nevoie de afectivitate, în lipsa acesteia, 

chiar și din punct de vedere fizic, omul rămâne pe o treaptă inferioară a dezvoltării sale.  

De aici reiese importanța covârșitoare a manifestării afecțiunii dintre părinte și copil (începând cu 

nou născutul) acest lucru fiind baza viitoarelor relații pe care copilul le va avea pe viitor.  

În cadrul familiei, ființa omenească dobândește simțământul de apartenență, de interdependență și de 

valoare personală, dezvoltându-se acea imagine de sine care va persista toată viața. Relațiile de 

interdependență dintre părinți și copii, au menirea de a furniza acele resurse interioare care să ajute individul 

să depășească situațiile critice din viață și să dea randament la nivelul adevăratelor lui resurse interioare. 

Iată de ce familia este atât de importantă pentru dezvoltarea și menținerea unei imagini de sine realiste 

și a unui tonus psihic capabil să impulsioneze valorile pozitive ale omului.  

Dacă ar fi să formulez câteva din rolurile pe care le are familia aș aminti următoarele: 

• Familia e locul în care obiceiurile, trăsăturile de caracter, preconcepțiile și ambițiile personale 

primesc o nouă direcție.  

• Familia este școala care ne învață că dreptatea e relativă și că o problemă se poate rezolva din mai 

multe puncte de vedere. 
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• Familia este un drum presărat atât cu împliniri cât și cu dezamăgiri, dar care sigur va duce la 

maturitate.  

• Familia este locul în care vrei să fii atunci când ești departe de casă. Sentimentul de singurătate 

confirmă adevărata ei valoare. 

• Familia este locul în care ai puterea, în calitate de părinte să formezi sau să deformezi caracterul 

copilului tău. 

 

În concluzie, consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia e locul în 

care copii primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. 

Alături de fiecare dintre noi, există și familia noastră, ea susținându-se în toate demersurile noastre, 

la bine și la greu, aflându-se în spatele succesului nostru. 

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 în familie. 

Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere pentru o reușită deplină în educarea copiilor.  

În final, aș dori să subliniez faptul că expresia “cei șapte ani de acasă” exprimă nu numai educația 

unei personae ci și relațiile care se formează în perioada aceasta, această perioadă de șapte ani reprezentând 

temelia formării noastre ca personalitate umană complex.   
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Manuale româneşti de istorie în perioada interbelică 

 
Sipos Mariana Daniela 

 

 

Una din marile provocări pe care le-au avut de înfruntat conducătorii României Mari după 1918 a fost 

aceea a unificării diferitelor domenii ale vieţii economice şi sociale – unul dintre acestea fiind învăţământul. 

Comunicarea de faţă s-a oprit asupra unui aspect: acela al manualelor de istorie pentru învăţământul 

secundar, întocmite după programele şcolare din 1924 şi 1935. 

În perioada interbelică nu era folosit un manual unic de istorie, ci se aflau în uz mai multe manuale 

(astăzi le-a numi „alternative”) care, deşi autorizate de către minister şi respectând aceeaşi programă, 

prezentau totuşi unele deosebiri de nuanţă. Dintre acestea, am analizat manuale care au avut un număr mare 

de ediţii (peste zece), concepute pentru clasa aIVa secundară, respectiv aVIIa şi aVIIIa secundară, scrise de 

autori precum P.P. Panaitescu, Ioan Lupaş, Orest Tafrali, Th. Aguletti – Marin Petrescu, Emil Diaconescu. 

Am analizat aceste manuale din perspectiva mesajului lor, al rolului lor în fomarea elevilor dincolo 

de simpla transmitere a unor date istorice – pornind de la premisa că modul în care este conceput un manual 

de istorie nu este niciodată întâmplător, acesta fiind nu doar un instrument pedagogic, ci şi un „vehicul” ce 

răspândeşte un anumit sistem de valori, o ideologie, o cultură13; manualul de istorie devine, astfel, un 

veritabil instrument de îndoctrinare al tinerelor generaţii cărora li se adresează, cu atât mai mult cu cât, în 

acea vreme, foarte mulţi dintre „destinatari” nu aveau acces la surse alternative de informaţii, care să pună 

sub semnul întrebării conţinutul manualului. 

Epoca la care ne referim fiind una a unor intense eforturi unificatoare, era de aşteptat ca amprenta 

acestora să se regăsească în manuale, cu intenţia mărturisită de a consolida în minţile şi sufletele tinerilor 

ideea de unitate. Astfel, Ioan Lupaş afirma că: „Misiunea didactică şi educativă a istoriei naţionale este 

tocmai să selecţioneze din mulţimea faptelor şi evenimentelor trecute mai ales pe acelea, a căror putere de 

viaţă şi de acţiune binefăcătoare s-a resimţit departe peste graniţele strâmte ale anului sau ale epocei, în 

care s-au produs.....Viaţa poporului român avându-şi rădăcinile adânc înfipte în pământul strămoşesc al 

Daciei de odinioară, şi ramurile înălţate spre cerul patriei acum întregite, pentru a-i cunoaşte prezentul şi a-

i înţelege toate năzuinţele spre un viitor de progres şi de continuă ascensiune, trebuie să-i cercetăm cu 

sârguinţă trecutul... Studiul istoriei naţionale ne va ajuta deci să cunoaştem şi să iubim trecutul, să înţelegem 

prezentul şi să credem în viitorul României întregite (concepţie care conţine ideea implicită că istoria 

românilor este alcătuită doar din fapte şi atitudini pozitive, din moment ce erau considerate capabile să 

inspire asemenea atitudini nobile)14. 

O formulare la fel de clară în legătură cu menirea formatoare (în sensul construirii şi consolidării unor 

atitudini) o întâlnim la Emil Diaconescu: „Tineretul şcolar din cursul normal şi gimnazial este chemat să 

studieze şi Istoria Românilor. Este cel mai bun prilej pentru profesorul de istorie ca să retrăiască, împreună 

cu şcolarii săi, tot trecutul sbuciumat al neamului românesc, şi să contribuie, prin vibraţiile sufletului său, 

la întărirea şi propăşirea patriei noastre întregite”15. 

 
13 Lucian Nastasă, Etnocentrismul şi manualul de istorie, în Xenopoliana, 1995, p. 93. 

14 I Lupaş, Istoria Românilor pentru cursul superior, Bucureşti, 1935, p. 3-4. 

 
15 Emil Diaconescu, Istoria Românilor pentru clasa aIVa secundară, Bucureşti, 1935. 

1181



În analiza acestor manuale ca purtătoare de mesaj ne-am oprit mai ales asupra unor momente încărcate 

de semnificaţii ale istoriei românilor, precum romanizarea,  Mihai Viteazul, unirea principatelor etc. 

Interesant este şi modul în care autorii stabilesc legătura dintre români şi spaţiul geografic, teritoriul 

acestora. Astfel, la P. P. Panaitescu întâlnim binecunoscuta formulă a spaţiului românesc asemănător unei 

cetăţi, cu Carpaţii drept ziduri şi cu Dunărea, Nistrul şi Tisa drept şanţuri de apă; P. P. Panaitescu vedea în 

această dispunere un spaţiu unitar, pe seama căruia punea şi unitatea poporului român: „Pământul românesc 

e o unitate cu graniţe în mare parte naturale, de aceea şi poporul a rămas unitar”16. Alţi autori (I. Lupaş, Th. 

Aguletti) au o viziune mai nuanţată, admit că, în ciuda legăturilor permanente dintre românii de o parte şi 

de alta a Carpaţilor, relieful a constituit mai degrabă o piedică decât un liant: „piedicele naturale au silit tot 

neamul românesc să nu poată forma de la început un tot strâns, ci l-au îmbucătăţit în frânturi mai mari sau 

mai mici... Munţii mai ales, şi apele, au contribuit şi ele la o despicare a trunchiului românesc. Din această 

împrejurare a decurs şi îmbucătăţirea politică veche, care a luat sfârşit prin jertfa uriaşă a neamului întreg 

sub domnia regelui Ferdinand I, în 1918, când s-a ajuns la statul românesc de azi”17. 

Alt aspect interesant îl reprezintă explicarea rolului românilor, de-a lungul secolelor, în Europa, în 

istoria universală: P.P. Panaitescu formulează în mod convingător ideea, întâlnită sub o formă sau alta la 

toţi autorii, a românilor - zid de apărare în faţa năvălirilor, apărători ai civilizaţiei apusene care s-a putut, 

astfel, dezvolta pe multiple planuri, în timp ce românii, ocupaţi să ţină piept diverşilor duşmani (barbarii 

migratori, turcii), au stagnat sau chiar au regresat: „Aceste lupte ale românilor cu popoarele care voiau să 

treacă peste pământul lor au ţinut multe veacuri de-a rândul. Puterea turcească şi a altor popoare năvălitoare 

a slăbit din cauza acestei îndărătnice împotriviri a Românilor şi astfel Europa apuseană a putut trăi zile 

liniştite, apărată de zidul românesc... Pe când ţările din Apus puteau să clădească şcoli, monumente, să 

înflorească ştiinţa şi literatura, Românii care nu puteau decât să lupte cu barbarii, sau să trăiască în mijlocul 

lor, au rămas, din această cauză, în urmă în privinţa civilizaţiei faţă de ţările din Apus”18. Această viziune 

simplificatoare şi inexactă avea menirea, pe de o parte, de a insufla copiilor un puternic sentiment de 

mândrie, iar pe de altă parte de a plasa responsabilitatea eşecurilor (mai ales în plan politic şi social) exclusiv 

asupra factorilor externi. 

Primul moment important al istoriei românilor îl reprezintă cucerirea Daciei de către romani, 

eveniment prezentat în culori pozitive; astfel, romanii erau înfăţişaţi ca având numeroase calităţi: „erau 

muncitori, economi, pioşi, cu moravuri simple, stăruitori, viteji, şi iubitori de cuceriri”; dacii, la rândul lor, 

erau „curajoşi, mândri şi războinici”19, dar descrierea lor este mai puţin entuziasmată, ca şi cum calitatea 

net superioară a invadatorilor ar fi justificat actul cuceririi: P. P. Panaitescu: „dacii se romanizară foarte 

repede, căci cultura lor rudimentară nu se putea compara cu cea romană. Ei îşi pierdură repede limba şi 

obiceiurile, şi adoptară limba latină şi obiceiurile romane, aşa încât în limba română n-au rămas aproape 

deloc urme ale limbii dacilor. Nu a fost, aşadar, un amestec al dacilor cu romanii, ci o completă romanizare 

a celor dintâi”20 Aguletti: „dacii în timpul cuceririi erau un popor de ţărani, fără o cultură superioară: nu 

ştiau să scrie, n-aveau literatură şi nu cunoşteau artele. Îndată însă ce Dacia a intrat în cadrele Imperiului 

Roman, civilizaţia antică, plămădită în mii de ani de popoarele din preajma Mediteranei, a fost transplantată 

şi în noua provincie”21. După încheierea războaielor, se insistă pe organizarea noii provincii romane, pe 

progresul ei, pe romanizarea completă a locuitorilor. Noul popor format astfel a devenit „un mare popor 

care fu destul de tare, ca să desnaţionalizeze toate celelalte popoare, venite să convieţuiască cu el, cum au 

fost mai cu seamă slavii”22. 

 
16 P. P. Panaitescu, Istoria Românilor pentru cl. a IV a secundară, Craiova, 1935, p. 4-5. 

17 Aguletti-Petrescu, p. 3-4 
18 Panaitescu, cl. IV, p. 5. 
19 O. Tafrali, Istoria românilor pentru clasa a IV a secundară, Bucureşti, 1935, p. 20-22. 

 
20 Petre P. Panaitescu, Istoria Românilor pentru cl. a VII a secundară, Craiova, 1931, p. 37. 

21 Th. Aguletti-M. Petrescu, Istoria românilor, cl. aIV a, bucureşti, 1935, p. 28. 

22 Tafrali IV, p. 8 
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Abordarea următorului moment delicat din punct de vedere istoriografic, retragerea aureliană, 

prezintă uşoare diferenţe la autorii acestor manuale. Astfel, P. P. Panaitescu susţine cu hotărâre rămânerea 

locuitorilor pe loc: în urma retragerii aureliene nu a plecat şi populaţia romanizată, deoarece era o populaţie 

stabilă, agricolă, legată de pământ; afirmaţia biografului lui Aurelian cum că toată populaţia ar fi fost mutată 

reprezintă doar o minciună, ca să nu rămâie ca o pată în istorie asupra numelui lui Aurelian, un împărat care 

a lăsat o populaţie romană în stăpânirea popoarelor barbare23. I. Lupaş, la rândul său, susţine că „o populaţie 

străveche, băştinaşă, nu pote fi deslipită de pământul strămoşesc nici în timpuri de grele primejdii. Atâta 

mulţime de ţărani înrădăcinaţi în tot cuprinsul Daciei Traiane, aşezaţi la casele lor şi având temeinice rosturi 

de gospodărie, nu puteau să-şi părăsească aşezările lor, spre a lua lumea în cap expunându-se unor primejdii 

care puteau deveni şi mai grele pentru dânşii în locurile necunoscute din Dacia Aureliană”24 (vehmenţa sa 

de istoric român ardelean nu e deloc surprinzătoare). Th. Aguletti, în schimb, este mai relaxat faţă de această 

chestiune: în manualul său, „locuitorii părăsiră treptat provinci, iar legiunile s-au coborât tot mai spre sud... 

pentru locuitorii ce au voit să emigreze, înfiinţă (Aurelian, n.n.) o nouă provincie, între râurile Vid şi Timoc, 

pe care o numi Dacia aureliană. Numai populaţia săracă şi ţăranii au rămas să înfrunte stăpânirea plină de 

primejdii a barbarilor”25. 

Capitolul „Mihai Viteazul” (mai exact reunirea temporară a celor trei ţări româneşti sub sceptrul său) 

reprezintă un alt moment încărcat de semnificaţii. Pentru Ioan Lupaş, Mihai Viteazul este „cel dintâi 

realizator al unităţii naţionale”; e adevărat – precizează autorul - că la începutul războaielor sale nu l-a 

călăuzit gândul acestei realizări, ci a pornit războiul ofensiv contra turcilor numai ca să-şi scape ţara de 

umilinţa la ca re o degradase regimul lor de jafuri, de corupţie şi exploatări nemăsurate. Cu toate acestea, 

susţine Lupaş, ideea naţională nu a lipsit din actele de guvernare ale lui Mihai, atât în Transilvania cât şi în 

Moldova, invocând drept dovezi consolidarea vechilor legături ierarhice dintre mitropolia ardeleană şi cea 

din Târgovişte, scutirea preoţilor români din Transilvania de îndatoririle iobăgiei, soborul ţinut la Iaşi în 

iunie 1600 (unde s-a hotărât ca în clerul superior să nu mai fie primiţi străini). Autorul vede un soi de 

moştenire mistică transmisă viitorului de soarta lui Mihai Viteazul; comentând uciderea sa de către 

Gheorghe Basta, afirmă că „Acest omor nu putea să rămână nerăsplătit, iar singura răsplătire vrednică de 

numele eroului tragic nu putea fi alta decât înfăptuirea din nou şi pentru totdeauna a unităţii naţionale, 

realizate de dânsul înmod trecător. Tot ce s-a lucrat dela 1601-1918 de o latiure şi de alta a Carpaţilor fie 

pentru, fie contra acestei idei, a contribuit să pregătească terenul pentru a ei înfăptuire”26. 

Şi pentru Orest Tafrali, Mihai Viteazul era cel care a înfăptuit pentru întâia dată idealul naţional al 

unirii tuturor românilor sub acelaşi steag. Autorul pune eşecul acesteia pe seama împrejurărilor vitrege în 

care acesta a trăit: conştiinţa naţională nu era încă trezită, românii nu erau încă pregătiţi sufleteşte la marea 

idee a unirii lor, nu erau organizaţi pentru înfăptuirea ei, era prea slabi faţă de numeroşii şi puternicii ei 

duşmani”; în plus – aduce autorul un argument care pe undeva îi contrazice propriile afirmaţii – Mihai a 

adoptat o politică greşită în chestiunea socială şi românească, deoarece „în loc să se razeme pe elementul 

românesc, pe pătura ţărănească, el se dădu de partea boierilor înstrăinaţi”. Totuşi, chiar dacă opera sa 

politică a eşuat, Mihai Viteazul „are marele merit de a fi aruncat scânteia naţionalismului”27. 

P. P. Panaitescu aduce un neaşteptat element de echilibru în această viziune asupra lui Mihai Viteazul. 

În manualul său, el explică elevilor că este greşit să se creadă că Mihai a avut o idee naţională, aceea de a 

uni pe toţi românii într-un singur stat, deoarece această idee a apărut mult mai târziu în Europa, şi – afirmă 

el – „nu putem cere de la Mihai să aibă idei, care au apărut cu două veacuri mai târziu”. El a cucerit Ardealul 

pentru că era silit de împrejurări politice s-o facă28. 

Aşa cum este prezentat în manuale, capitolul „Mihai Viteazul” este un bun exemplu despre maniera 

în care unele evenimente istorice din trecut pot fi privite prin filtrele prezentului (filtre reprezentate de 

realităţi politice sau chiar numai necesităţi sau deziderate contemporane). 

 
23 Panaitescu, IV, p. 41. 
24 Lupaş, Istoria românilor pentru cursul superior, p. 46. 
25 Aguletti, p. 31. 
26 I. Lupaş, sup, p. 184-185. 
27 Tafrali, 131-139. 
28 Panaitescu VII, p. 195. 
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Un moment prezentat în mod sensibil diferit în manuale îl reprezintă unirea cu Roma a unei părţi a 

românilor din Ardeal. Pe de o parte, găsim la Ioan Lupaş prezentarea cea mai amănunţită, dar şi mai critică 

a evenimentului (poziţie care era de aşteptat din partea unui preot ortodox ardelean). Pe de altă parte, P. P. 

Panaitescu, vorbind despre şcoala istorică şi filologică a Ardelenilor, o consideră drept o consecinţă a Unirii, 

susţinând că a avut urmări politice foarte importante, deoarece a produs o redeşteptare a sentimentului 

naţional românesc. În plus, prin Gh. Lazăr în special, ideile acesteia ei au prins teren şi peste munţi în 

Principate şi astfel „prin acest îndemn se începe mişcarea naţională de eliberare a românilor, care a ţinut 

până la înfăptuirea unităţii româneşti de azi. La originea ideilor naţionale româneşti din zilele noastre stă 

îndemnul pornit acum un veac şi jumătate de şcoala ardeleană”29.  

Unirea Principatelor din 1859 este, de asemenea, văzută în mod unanim drept momentul în care „se 

puseră temeliile statului modern român, care putu mai târziu realiza visul de aur al românilor: România 

Mare”30; prezentarea acestuia ese făcută, însă, fără încărcătura afectivă întîlnită în cazul altor evenimente 

de acelaşi calibru. 

Punctul culminat al itoriei românilor este, după cum era de aşteptat, Marea Unire din 1918. 

Astfel, Orest Tafrali prezintă copiilor derularea evenimentelor cu un ton implicat, emoţional: „Mai 

mult de şase milioane de români zăceau sub jugul unguresc, austriac şi rusesc. Ei erau supuşi unei 

propagande de deznaţionalizare, care, din fericire, cu toate apăsările şi străşnicia ei, nu dădeau rezultate 

cum doreau duşmanii. Românii aveau, unii din instinct numai, alţii prin cultura lor, conştiinţa că aparţin 

aceluiaşi neam. În sufletele lor se legăna visul unirii lor. Acest vis, la care cârmuitorii responsabili nu se 

puteau gândi fără îngrijorare, era întreţinut în sufletele noastre (trece în plan personal... n.n.) prin şcoală şi 

prin cărturarii noştri, cari îşi urmăreau politica naţională în ciuda tuturor tratatelor şi înţelegerilor 

internaţionale ale oamenilor politici. Astfel se explică de ce, când izbucni războiul mondial, mai toţi 

românii, neţinând seama nici de tratate, nici de primejdia, care îi ameninţa din partea unor vrăjmaşi 

superioroi în număr şi armament, nu făcură decât o singură politică, către care îi mâna şi instinctul şi 

interesul naţional, aceea a liberării fraţilor subjugaţi pentru a crea o Românie unită” (acesta fiind „visul de 

o mie de ani al tuturor românilor”)31. 

Acele episoade din desfăşurarea războiului care ar fi putut trezi nelinişti (mă refer la campania armatei 

române în Transilvania sau la ocuparea Budapestei) erau „rezolvate” rapid şi cu eleganţă: „o treime din 

Transilvania căzu în mâinile noastre, iar locuitorii săi, de orice naţionalitate, n-avu să se plângă întru nimic 

de purtarea ostaşilor noştri”- susţine O. Tafrali32, cât despre ocuparea Budapestei, Ioan Lupaş prezintă 

momentul ca pe o eliberare („oraşele ungureşti şi satele îngrozite de stăpânirea sângeroasă a bolşevicilor 

au salutat pe ostaşii români ca nişte mântuitori”33), iar P. P. Panaitescu ca pe o situaţie în care „încă o dată 

Românii îşi făcuseră datoria de străjeri pentru apărarea Europei” (inamicul fiind, de această dată. „teroarea 

roşie a lui Bela Kun”34). 

O altă imagine prezentă în toate manualele referitoare la Marea Unire este aceea a „patriei mamă”, 

„care de acum îi va ocroti pe toţi ca o mamă iubitoare”.   

Parcurgând aceste manuale de istorie cu o largă circulaţie în perioada interbelică, am identificat câteva 

idei directoare menite să fie insuflate elevilor: poporul român s-a format într-un spaţiu unitar, ca popor 

unitar, cu limbă unitară (diferenţele dintre – să le spunem provincii – fiind nesemnificative); încă de la 

începuturi a avut de înfruntat numeroase adversităţi din partea altor neamuri, fapt care explică aproape 

exclusiv întârzierile şi eşecurile în plan politic, economic, social, cultural (ba mai mult, prin aceste 

confruntări românii au apărat restul Europei, permiţându-i să se dezvolte); contactul cu alte neamuri sau 

popoare au lăsat unele urme asupra românilor, dar nu le-au afectat substanţa naţională (sunt prezentate, de 

regulă, influenţele slave – în periada migraţiilor, şi cele greceşti – în epoca fanariotă; sunt trecute sub tăcere 

posibilele influenţe maghiare, în ciuda îndelungatei coabitări româno-maghiare din Ardeal; ungurii sunt 

 
29 Panaitescu p. 268. 
30 Tafrali, IV, p. 196. 
31 Tafrali, p. 216 
32 Tafrali p. 218. 
33 Lupaş p. 336 
34 Panaitescu p. 352. 
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prezentaţi în mod unanim drept duşmani şi asupritori); întreaga istorie a românilor este străbătută ca un fir 

roşu de instinctul unirii; România Mare este spaţiul cel mai bun posibil pentru dezvoltarea tutror românilor 

sub aspect naţional. 

Intenţia mea, prezentând aceste aspecte, nu este aceea de a polemiza postum cu autorii acestor 

manuale. Este evident că spiritul acestor cărţi a fost inspirat de specificul şi necesităţile acelor vremuri (cu 

atât mai mult cu cât realităţile procesului unificator s-au dovedit, chiar şi pentru cei mai fervenţi susţinători, 

profund dezamăgitoare). Citind aceste manuale (şi având de multe ori o senzaţie de „deja vu” faţă de 

prezentarea multor momente), am realizat o dată în plus cât de puternică este istoria (ca materie de studiu) 

în fomarea (s-ar putea spune uneori „manipularea”) minţilor tinere, cu atât mai mult atunci când ideile pe 

care autorii doresc să le transmită sunt cuprinse într-un discurs coerent (uneori şi într-o formă plăcută şi 

accesibilă – vezi P. P. Panaitescu), care induc aproape pe nesimţite impresia că respectivul discurs este 

singurul posibil (ideule contrare fiind ori împotriva „logicii istorice”, ori de-a dreptul eretice). 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! ,,Din  suflet pentru mama”                                          

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

ȘIPOȘ NATALIA - PROF. ÎNV. PREȘCOLAR                                                          

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 50 ORADEA 

 

 

 Când vorbim despre ,,cei 7 ani de acasă“ ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală.        

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. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții. 

Dragostea cu care părinții își înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte,să aibă încredere în forțele 

proprii.  

Copilul iubit de părinți se simte protejat,îngrijit ,iar această idee de siguranță îi creează deschiderea 

spre învățarea și  asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinți percepe în 

mod pozitiv regulile transmise de aceștia; ba chiar el realizează că părinții îi acordă atenție, că sunt 

preocupați de ceea ce face. Totodată, educarea copilului intr-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire și 

încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Educația trebuie adaptată etapelor de 

dezvoltare a copilului, pentru că el înțelege 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,așa încât  nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui 

copil de 2ani să împartă voluntar jucăria cu un alt copil.  

La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist,pentru că el nu este încă pregătit 

pentru asta. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a ști ce e bine și ce e rău,asta 

nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsam să facă orice. Este necesar să fixăm limite,întrucât 

copilul trebuie să învețe ce înseamnă așteptarea,amânarea dorințelor. La această vârstă îl putem învăța 

formulele de politețe. Îi arătăm cum și când se spune ,,bună ziua”, ,, te rog”, ,,mulțumesc “, ,,la revedere”, 

iar copilul învață prin imitație. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăța bunele maniere:ce se cuvine și ce nu se cuvine 

la masă, intr-o vizită, în parc, la grădiniță. A-l învăța 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 direcția corectă sunt 

întâmplările curente din spațiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 

la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obișnuit cu bunele maniere. 

Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu ține prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinți; sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus ,,mulțumesc“ la magazin 

dacă el acasă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Credibilitatea mesajului scade, făcând informația strict un aspect teoretic, insignifiant. 

Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri,jucării,bani),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 in administrarea 

pedepselor. Dezamăgirea, nemulțumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o 
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palmă. Părinții trebuie să îi explice 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 sa 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, darămite copiii. 

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 in 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 relații 

care să îl mulțumească.” 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. ptr. înv. prescolar SIRBU ADELA                                                                                         

Scoala Gim. Gavanesti / G. P. N. BROSTENI 

 

 

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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Cei șapte ani de-acasă 

 

Prof. Sîrbu Denisa                                                                                                                         

Școala Gimn. Nr. 2 Lugoj 

 

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 de-

acasa”. 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. 

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. 
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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. 

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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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar Sîrbu Liliana – Simona                                                                                

Școala Gimn. Nr. 1 Rediu, jud. Galați 

 

 

,,Fiul meu, nu uita învătăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele, 

Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire i se vor adăuga, 

Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; 

Atunci vei afla har şi bunăvoinţa înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (Pildele lui Solomon) 

 

În primii ani de viaţă modelul educaţional al copilului este reprezentat de părinţi. Astfel că noi, 

părinţii, deţinem rolul important în deprinderea unor abilităţi ale copilului, de aici şi expresia ,,cei 7 ani de 

acasă”. 

Copilul când este mic ,,absoarbe’’ precum un burete tot ceea ce vede în jurul său şi mai ales la părinţii 

săi. Astfel, primul pas în educaţia copilului este atenţia pe care o acordaţi ,,modelului’’ acestuia. Atâta 

vreme cât voi vă comportaţi exemplar,cel puţin în faţa copilului, micuţul va copia doar comportamentele 

pozitive. Reacţiile voastre în faţa diverşilor stimuli (atât negativi-enervanţi-cât şi pozitivi felul în care vă 

arătaţi bucuria şi entuziasmul) este aproape identic învăţat de copilul vostru. 

În primii 6-7 ani de viaţă copilul îşi dezvoltă anumite abilităţi sociale şi personale şi modul în care 

acesta se dezvoltă este strict influenţat de părinţi, dar şi de educatorii din grădiniţă. Necesitatea educării 

tinerei generaţii pentru a face faţă exigenţelor societăţii, ne obligă să urmărim în formarea copiilor noştrii 

nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însuşirea inui comportament adecvat. Dar ce 

înseamnă un 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. Cei 7 ani de acasă care, în prezent, au devenit ,,cei 6 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: ,,Ce copil cuminte! Se vede că are cei 7 ani de acasă!’’. 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor prin faptul că mulţi 

părinţi pleacă în străinătate şi toate greutăţile şi educaţia propriului copil este lăsată în grija bunicilor, a 

mătuşilor sau rudelor. Zbuciumul părinţilor de a asigura un trai decent,face ca educaţia copilului să ocupe 

un loc ,,n’’ în grija acestora. 

Părinţii echivalează multă muncă cu mulţi bani,mai mulţi bani înseamnă mai multe lucruri pe care le 

poţi oferi copilului tău. O logică simplă care pare a justifica statul peste program, lucrul de acasă seara până 

după miezul nopţii şi gândurile ce fără voie, parcă, se duc către ceea ce trebuie să facem mâine. Un mâine, 

din care –ca şi azi-lipsesc, ,,drăgăleala’’ de dimineaţa, cina împreună cu întreaga familie, joaca sau povestea 

de noapte bună. 
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Dacă fiecare dintre noi nu ne-am pune întrebarea: ,,Cine e 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 unii pe alţii.  

Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că şi noi suntem părinţi. Să nu 

acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii,pentru că şi noi ne-am numărat odată printre 

aceştia. Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia tuturor: 

bunici, părinţi, învăţători. 

De aceea, noi toţi, cu multă răbdare, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei ,,cei 

7 ani de acasă”. 

Şi ca o încheiere ,,Haina celor şapte ani de acasă” (Constantin Iordache) 

Cu haina celor şapte ani de acasă 

Să-ţi faci prezenţa mai frumoasă 

Oriunde ai fi, te are-n seamă 

Un crez şi-o inimă de mamă! 

Tu prin gândire şi prin faptă, 

Ai grijă s-o păstrezi curată! 
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ - FAMILIE,                                                                           

O NECESITATE MAJORĂ ÎN EDUCAREA COPILULUI PREŞCOLAR 

 

Profesor învăţământ primar: SÎRBU MIHAELA DANA                                                            

C. S. E. I. ,,Constantin Pufan” , Dr. Tr. Severin 

 

 

Familia  reprezintă  ,,nucleul  social’’ în  istoria  omenirii.  Ea  răspunde  de  satisfacerea  trebuinţelor  

elementare  ale  copilului  şi  de  protecţia  acestuia. 

Grădiniţa  este  prima  instituţie   care  se  conduce după  principii  şi  metode  ştiinţifice, contribuie  

la  formarea  şi  dezvoltarea  copilului. Educatoarea  este  persoana   investită  cu  nobila  şi  marea  sarcină  

la  care  trebuie  să  răspundă – aceea  de  educare  a  personalităţii  copilului. 

Educarea ,,micului  om’, realizat  prin  parteneriatul  dintre  grădiniţă  şi  familie  se  răsfrânge  asupra 

tuturor  laturilor   personalităţii  copilului. 

Parteneriatul  presupune  relaţia, lucrul  în  echipă, cooperarea  şi  responsabilizarea  pentru ,,felia  de 

realitate’’ decupată  spre  rezolvare. Parteneriatul  este  rezultatul   unui  efort  conştient  şi  cumulativ  al  

tuturor factorilor  implicaţi  în  scopul  delimitării  unui  sens  comun   pentru   depăşirea  sau  traversarea  

unei  realităţi problematice. 

Interacţiunile  dintre  grădiniţă-familie  trebuie  să  stea  sub  semnul  parteneriatului, fiecare  partener 

fiind unul  din  factorii  de  putere  în  selecţia  educativă  ce  trebuie  să  se  răsfrângă  asupra  copilului. 

Familia şi  grădiniţa  trebuie  să  plece,  în diferitele lor  relaţii cu  copilul, în  primul  rând, de la  un 

drept  esenţial - personalitatea- de a  fi  considerat  ca membru  al  unei  noi  generaţii. Părinţii  trebuie  să  

fie  nu  numai  părinţi, ci şi  educatori, şi  ca  atare  sunt  obligaţi  să-şi  îndrume  copilul  şi  să  trateze  orice  

situaţii  ivită  în  raporturile cu  el  în  mod  pedagogic. 

Asigurarea  unei  comunicări  de  tip  conexiune  inversă  va  crea  un  curabil  dialog   între  familie 

/ grădiniţă, cu  rol  de  autoreglare  a   procesului  instructiv – educativ al educării şi  dezvoltării  personalităţii  

copilului  preşcolar. 

Comunicarea  tip  conexiune  inversă  se  realizează  în  două  moduri: 

* CONEXIUNE  INVERSĂ  DIRECTĂ ( prin  intermediul  copilului)  

casă – copil – grădiniţă  

* CONEXIUNE  INVERSĂ  INDIRECTĂ ( prin  intermediul  adulţilor  implicaţi  în dezvoltarea  

copilului) 

familie – informaţie – educatoare 

Prin  intermediul  comunicării  directe, copilul  vine  cu  un  volum  de  cunoştinţe  şi  deprinderi  

formate  în  famile. Acesta  va  constitui  baza  derulării  procesului  instructiv-educativ  ce  se  va desfăşura  

organizat  în  grădiniţă. De  la  grădiniţă  preşcolarul  se  va  întoarce  acasă  cu  noi  achiziţii  de  cunoştinţe  

şi  deprinderi, ce  vor  deveni  ulterior  abilităţi. 

Prin  comunicarea  indirectă, familia  furnizează  educatoarei  informaţii  despre  dezvoltarea  

psihofizică  antepreşcolară. Membrii  familiei  trebuie  să  furnizeze  toate  cele  necesare  pentru  a  rezolva  

orice  act 
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neplăcut  pe  care  îl are  copilul, să  se  transpună  cât mai  mult  în  situaţia  lui, să  se  străduiască  

să-l  înţeleagă  şi  să  vadă  realitatea  existentă. 

Comunicarea, respectul, acceptarea  diferiţelor  şi  căutarea  intereselor  copilului, sunt  bazele  unei  

bune  relaţii.  Acţiunile  educative  exercitate  de  familie  trebuie  să  fie  raţionale  şi  continue, să   se  

bazeze pe  faptul  că  dezvoltarea   psihică  şi  fizică  a  copilului  se  realizează  în  strânsă  legătură  cu  

dezvoltarea  sa generală. 

Părinţii (bunicii) se  pot  simţi  productivi, necesari, relaxaţi  şi  pot  avea  încredere  în  sine şi  în  

copilul  lor  dacă  fac  efortul  să  se  planifice, de  către  educatoare, activităţi  care  să  promoveze  implicarea  

lor  emoţională  şi  fizică. 

Educatoarea  trebuie  să  asigure o  comunicare  în  două  sensuri  între  personalul grădiniţei  şi  

familie  pe  tot  parcursul  anului  şcolar  şi  nu  numai.    Ca  fiind  ,,a  doua  mamă’’, educatoarea  trebuie  

să  aibă discuţii  cu  familia  despre  activitatea  pe care  copilul  o desfăşoară  acasă  sau  în  alte  locaţii ,în  

diferite momente  sau  evenimente  la  care  participă, despre  punctele  forte  sau  cele  slabe, astfel   încât  

conceptele  şi punerea  lor  în  practică  să  poată  fi  aprofundate.  Educatoarea  trebuie să  aibă  în  planul  

muncii sale  şi strategii  de  comunicare  cu  familia. Aceste  strategii  trebuie  să  aibă  caracter  formal  şi  

informal. 

În  munca  sa  cele  mai  apropiate  şi  mai  eficiente  strategii  de  comunicare  informală  pe  care  le 

poate  avea  orice  educatoare  sunt  următoarele: 

*  ora  venirii  şi  cea  a  plecării  de  la  grădiniţă, unde  educatoarea  comunică  familiei  amănunte 

despre  activităţile  zilei, despre  progresele  copilului  sau  programul  propus  pentru  a  fi  desfăşurat  în  

ziua / săptămâna următoare; 

*  carnetul  de  corespondenţă,  care  poate  circula  între  familie  şi  educatoare  pentru  a  asigura  

un  schimb  continuu  de  informaţii,  mai  ales  pentru  familiile  ,,foarte  ocupate’’; 

*  afişier  pentru  anunţuri, prin  care  familia  este  informată  la  zi  asupra  evenimentelor  speciale  

a  orarului  zilnic, asupra  a  tot  ce  se  întâmplă  în  grădiniţă; 

*  invitaţii  speciale, care  sunt  date  cu  diferite  ocazii (serbări, activităţi  comune, acţiuni  festive  

cu  diferite  semnificaţii, lecţii  demonstrative); 

*  expoziţii  tematice, prin  care  sunt  prezentate  munca  fiecărui  copil, nivelul  de  percepere  a  

anumitor  noţiuni, simboluri;  

Strategiile   de  comunicare   formală   sunt  menite  să  implice  şi  mai  mult  familia   în  programul  

grădiniţei, în  scopul  realizării  scopului  final – al formării  şi  pregătirii  pentru  viitoarea  etapă  a  vieţii  

sale. 

Acestea  pot  fi:  

*  întruniri, cu  scopul  de  a  discuta  progresele  copilului  şi  de  a  permite  familiei  să-şi  comunice  

părerile, ideile  sau  preocupările; 

*  rapoarte  periodice, în  care  se  prezintă  un  rezumat, o  reluare  a  informaţiilor  asupra  cărora  

educatoarea  şi  familia  au  discutat  deja  pe  larg; 

*  vizite  la  domiciliu, cu  scopul  de  a  cunoaşte  comportamentul  copilului  şi  relaţiile  acestuia  

cu  membrii  familiei; 

*  lectorate  cu  părinţii, şedinţe  pentru  discutarea   programului  copilului, participarea  familiei  prin  

diferite  moduri  la  îmbunătăţirea  bazei  didactice  necesare  unei  bune  desfăşurări  a  activităţii  din  

grădiniţă; 

Ca  educatoare  m-a  preocupat  cel mai mult  socializarea  preşcolarului prin integrarea lui în  mediul 

grupei  şi nu  numai, ci  şi  a  mediului  înconjurător  al  acesteia (plimbări, vizite  în  împrejurimile  

grădiniţei, în  instituţii  şi  locuri  de  muncă  ale  părinţilor). Având  în  vedere  particularităţile  de  vârstă  
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şi  ţinând  seama de  temperamentul  fiecărui  copil  am  acţionat diferenţiat ,astfel  încât  eficienţa  

demersului  meu  educativ să  fie  optimă. Cu  intenţia  ca  fiecare  copil  să  beneficieze  de  educaţie  şi  

instruire  conform   posibilităţilor  şi  particularităţilor  sale , am  căutat  să-i  antrenez  şi   pe  părinţi  sau  

bunici  în  acest  demers.   

Întâlnirile  cu ocazia  sosirii  sau  plecării  din  grupă  au  fost  pentru  mine un  bun  moment  în  a  

atrage atenţia  părţilor  bune  ale  comportamentelor  celor  mici , dar  şi  asupra  aspectelor   înfrânate, 

stopate  ori  călăuzite  spre  o  altă  direcţie. Se  ştie  că  vârsta  preşcolară  concordă  cu  perioada  cea  mai  

efervescentă  de  formare  a  copilului, am  antrenant  familia  în  munca  educativă  prin  aceea  de  a  

continua  diferite  activităţi  şi  acasă: 

de  a  selecta  obiectele  de  uz  personal, de  toaletă, de  a  culege  frunze  îngălbenite , de  a  desena  

familiei  ceea  ce  a  fost  învăţat – linii, diferite  forme, etc.. 

În  discuţiile  cu   părinţii  la  şedinţele   tematice  am  recomandat  acestora   să  folosească  strategii 

ştiinţifice, cu  diferite  caractere , validate  de  practică. Dintre  acestea  menţionez: 

1. Strategia  democratică  a  educării  copilului, care  presupune: 

- orice  comportament  al  copilului  să  fie  orientat  spre  un  scop  bine  motivat; 

- comportamentul  să  fie  înţeles  şi  apreciat  în  contextul  său  social; 

- comportamentele  negative  să  fie  şi  raportate  la  acţiunile  efectuate  şi  trăite  anterior  de  aceştia;  

                                                                             

2. Strategia  umanistă, vizează  îmbunătăţirea  comunicării  dintre  părinţi  şi  copii  care  trebuie  să  

fie: 

- comunicări  bazate  pe  respect  şi  îndemn  spre  acţiuni  pozitive; 

- lauda  şi  întărirea  pozitivă, dar  fără  exagerări  din  partea  părinţilor; 

- în  abordarea  conflictelor, a  momentelor  de  supărare  ce  apar  în  relaţiile  cu  copilul, supărarea  

părinţilor  să  nu  fie  violentă, să  nu  determine  din  partea  copiilor  manifestările  de  autoapărare  bazate  

pe  minciună; 

- comunicarea  devine  eficientă  dacă  se  renunţă  la  atitudinea  de  superioritate  strivitoare  a  

părinţilor; 

- copiii  pot  învăţa  de  la părinţi  să  preia   responsabilitatea   comportamentului  lor  şi   înţeleg   

cerinţele  motivate  şi  se  maturizează; 

- disciplina  şi  responsabilităţile  ce  le  pretind  copiilor  să  se  petreacă  între anumite  limite  

raţionale, încât  să  nu  depăşească  posibilităţile  copilului; 

- pedeapsa  fizică  este  neeficientă şi  dăunătoare  pentru  copil, comunicarea  verbală  şi  motivarea  

necesităţii  îndeplinirii  dorinţei  fiind  strategia  eficientă.  

Parteneriatul  realizat  cu  familia  este  pentru  mine  o  deviză, un  punct  strategic  în  realizarea  

scopului  învăţământului  preşcolar,  o  relaţie  de  care  nu  poate  fi  realizat  acesta  din  urmă. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE                                                                                                             

Cei 7 ani de acasă  

 

Prof. Înv. Primar Șișu Daria                                                                                                   

Școala Gimnazială „Răducanu Rosetti” Căiuți – Bacău 

 

 

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. 

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", 

spune psihologul Oana-Maria Udrea 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 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. 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 

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 i se dezvolte 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. 
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La capitolul pedeapsă/ recompensă, 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. 
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PANDEMIE:                                                                              

CE ROL ȘI SOLUȚII AU FAMILIA ȘI ȘCOALA,                                                              

CÂND COPIII ÎNVAȚĂ ONLINE, DE ACASĂ? 

 

 

 

AUTORI: PROF. SLAVU NICOLETA 

EDUCATOARE: VLAD MARINELA 

GRADINITA CU P. P. “ALBINUTELE” 
 

 

 

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 pentru noi la 

Logiscool, așa că astăzi venim în sprijinul vostru cu câteva resurse care vă pot ajuta să faceți tranziția mai 

ușoară la educația acasă. Vom discuta despre 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. 

11 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? 

Echipa Logiscool propune câțiva pași și compromisuri sănătoase pentru părinți pentru a se implica în 

educația copilului acasă, fără a-și neglija starea de bine.  

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 

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.  
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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. 

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.  

Organizația Mondială a Sănătății încurajează pe toată lumea să profite de digital cât mai mult, dar 

pentru lucruri semnificative: jocuri video pentru distracție și conectare cu ceilalți; conversații și întâlniri cu 

prietenii online, seri de filme care să relaxeze întreaga familie, cluburi de carte online etc.  

9. Încurajează-i reușitele mici și mari, în fiecare zi 
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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.  

10. Creați un acasă plin de siguranță și o stare de bine. 

Acasă este spațiul în care copilul primește dragoste, în primul rând, de la părinți. El are nevoie de un 

cămin în care se simte în siguranță, apreciat, dar și inspirat.  

Pentru că unul dintre marile roluri ale familiei în educația sa este de sprijin necondiționat, încredere 

și afecțiune, creează un mediu pozitiv și calm în care are motivația de a învăța și de-a face față schimbărilor, 

dar și de-a petrece de calitate cu familia, când are nevoie.  

11. Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive (și educative) 

Tranziția de la clasă la școală poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de concentrare scade 

odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.  

Ce poți face ca să petreceți timpul în mod plăcut, dar și explorat la maximum? Dincolo de teme și 

școală, cei mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul cu utilul: jocurile! Cum ar fi să 

învețe să creeze propriile jocuri sau aplicații?  

Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de programare și 

design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală și lucru în echipă (practic, 

îl pregătești de meseriile viitorului!).        

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.  
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Să evităm conflictul părinte adolescent 

 

Prof. Psihopedagog Ionuţ SMARANDACHE                                                                                                                                   

Liceul Tehnologic Special „BEETHOVEN” Craiova 

 

 

This article deals with the topic of educator-parent-adolescent relationships. The analysis focuses on 

the types of emotions that the parties involved in the conflicts of this relationship have. Finally, the article 

proposes some directions for action on this topic of wide interest. 

 

În ultimul timp întâlnim copii de diverse vârste ce sunt acuzaţi de familie, profesori, diriginţi că nu 

mai învaţă, lipsesc de la cursuri, frecventează anturaje dubioase, în concluzie sunt aşa zişii tineri 

„problemă”.  

De multe ori părintele consideră că fiul/fiica are predispoziţie spre a face lucruri iraţionale, acesta 

considerându-le dăunătoare şi cu efecte negative asupra vieţii ulterioare. In consecință părintele poate fi 

încercat de sentimente ca: 

• rușine, descurajare, jenă, vinovăție, neajutorare (cand avem de-a face cu o persoană ce manifestă 

mai degrabă un temperament melancolic) 

• furie, deranjat, disperat, frustrat, iritat, indignat (cand avem de-a face cu o persoană ce manifestă 

mai degrabă un temperament coleric) 

• temător, anxios, preocupat, derutat, nesigur, nervos panicat, șocat, îngrozit 

Astfel de exemple întâlnim mai ales la familiile ce au în componență adolescenţi, aceştia din urmă 

fiind permanent în căutarea unei identităţi proprii. În foarte multe cazuri adolescentul consideră că această 

identitate proprie se construieşte prin obţinerea independenţei, prin nesupunere faţă de factorii ce îi percepe 

ca autoritate din viaţa lui, în principal părinţii şi şcoala. 

De asemenea tabăra „opusă”-părinţii şi şcoala doresc să menţină un control asupra adolescentului 

spre a se asigura că acesta nu se distanţează de aşteptările ce i-au fost previzionate. Din interacţiunea celor 

două tabere de foarte multe ori se ajunge la situaţii conflictuale, în care fiecare parte îşi apără cu argumente 

propriul raţionament. Astfel definim lupta de putere, ce singur ne îndepartează de cooperare și colaborare. 

Trebuie evidenţiat că la vârsta adolescenţei tânărul ce manifestă aceste comportamente iraționale, are 

convingerea că e necesar și important să lupte permanent, cu scopul de a fi semnificativ în relaţia cu ceilalţi, 

pentru a fi perceput „cel mai bun”. Acest efort îl numim orientarea spre un perceput de la minus spre plus. 

Însă de cele mai multe ori tânărul iasă dintr-o situaţie conflictuală foarte şifonat, primind diverse 

etichetări: „Nu mai eşti copilul cuminte care ai fost!”, „Rezultatele tale şcolare sunt proaste”, „Nu îţi pasă 

de părinţii tăi, altfel nu ai face aşa”, „Ne-ai dezamăgit” şi exemplele pot continua. Toate acestea afectează 

stima de sine a adolescentului, care rănit fiind se lansează într-o luptă şi mai dură cu autoritatea respectivă-

părinte,profesor, în încercarea de a-şi recăpăta respectul de sine. În această luptă se simte abandonat şi 

neînţeles, începe să utilizeze măsuri tot mai radicale. Astfel o parte din categoriile de emoții enuntate mai 

sus devin și trăiri ale adolescentului. Moment în care toată lumea suferă și speranța este din ce în ce mai 

mică la toate părțile implicate. 

De partea cealaltă părintele/dirigintele simte că pierde controlul situaţiei, se adânceşte conflictul, 

reproşurile şi certurile devin de o intensitate mai mare la ambele părţi. În continuare stima de sine a tânărului 

este în scădere, însă acelaşi lucru de întâmplă şi la părinte, care observând că pierde situaţia de sub control 

şi nu are soluţii de ieşire, automat consideră că nu este un părinte destul de bun. Însă părintele nu se poate 
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obişnui cu această idee creată de situaţia conflictuală şi începe să caute vinovaţii (fie partenerul de viaţă, 

anturajul copilului, colegii acestuia, şcoala etc.) pentru a-şi redobâmdi respectul faţă de sine. Părintele pe 

tot parcursul situaţiei conflictuale are tendinţa de a-l bombarda pe adolescent cu aşa zisele „sfaturi bune”, 

acestea constituind pentru părinte raţionamentul suprem. Cu toate că după ce le primeşte tânărul pare că a 

înţeles şi însuşit sfaturile, s-au chiar are o perioadă scurtă în care pare că răspunde exigenţelor părinţilor, 

imediat se întoarce la vechile comportamente ce vor crea din nou stări conflictuale. Această continuare a 

evenimentelor derivă din faptul că sfatul ca metodă de îndreptare a lucrurilor nu are efect decât atunci când 

tânărul este lângă sfătuitor şi există un control, o presiune asupra lui. În clipa în care tânărul ajunge din nou 

singur va acţiona în concordanţă cu nevoile personale, conform stilului de viață antrenat anterior. Numim 

că logica lui privată învinge bunul simț comun așteptat de toți.  

Dacă până aici am descris pe scurt o situaţie conflictuală ce o întâlnim foarte des în familiile ce au în 

componenţă adolescenţi, privită prin prisma desfăşurării evenimentelor şi a cauzelor ce le determină, vă voi 

prezenta în continuare câteva aspecte ce ar putea remedia starea conflictuală. 

Am văzut care sunt sentimentele neutile în momentele de maxim ale actorilor implicați, acum putem 

prezenta un set de emoții utile ce intuim că i-ar caracteriza pe actorii noștri, dacă ar ajunge la cooperare și 

colaborare: fericit, calm, vesel, confortabil, încrezător, încurajat, încântat, bucuros, pasionat. Drumul spre 

aceste sentimente are următoarele stații: indentificarea unui nivel minimal de speranță, folosirea unor 

instrumente psihologice de parenting care să eficientizeze interacțiunea/relația, să înceapă să conteze unul 

pentru altul, ceea ce ar genera conectarea autentică a părților. Imediat cu apariția primelor realizări comune, 

nivelul speranței ar crește, iar perseverența va intra în acțiune reluând procesul cu un nivel al curajului și 

încrederii mai ridicat ca înainte. 

Fiindcă mai sus am menţionat că sfatul nu este o metodă care să rezolve o situaţie conflictuală, nici 

eu nu am să vă ofer sfaturi, ci o să vă prezint spre reflecţie, analiză câteva elemente ce pot influenţa la un 

moment dat liniştea şi echilibrul întro familie. 

Ce preferaţi: manipularea, constrângerea copilului sau o negociere cu acesta în care decizia finală să-

i mulţumească pe toti? 

Credeţi că întro situaţie conflictuală este de preferat să îl jigniţi pe copil, să îi atribuiţi apelative de 

genul: „Nu eşti bun de nimic”, „Prostule!”, „Faci numai rele”, „Eşti un golan”, „Eşti cel mai rău copil din 

clasă!” etc., s-au poate consideraţi că trebuie valorizat, scoase în evidenţă părţile bune ale copilului, 

încurajat să aibă propria părere, implicat în deciziile familiei, să se ţină cont şi de părerea lui în luarea 

hotărârilor. 

De asemenea în mijlocul unui conflict puteţi alege: „să ne vărsăm nervii” pe copil, să îl descurajăm 

prin apelative de genul: „Nu vei ajunge nimic în viaţă!”, „Eşti un leneş”, „Am făcut atâtea pentru tine, iar 

tu...” etc., s-au optăm pentru o atitudine temperată şi îi dăm încredere copilului că poate realiza multe lucruri 

deosebite, că este la fel de capabil ca orice  tânăr, fie îl responsabilizăm prin oferirea de sarcini ce îi creează 

satisfacţia că face ceva util pentru el, pentru familie, că are o contribuţie şi un rol bine stabilit în cadrul 

acesteia. 

Puteţi alege între o atitudine de jignire, etichetare, răcire în relaţiile sentimentale din sânul familiei 

sau o atitudine care să-i arate copilului că este iubit, preţuit, sprijinit, înţeles, ocrotit. 

Există şi opţiunea de a cere ajutorul lui specialist, fie el consilier şcolar sau psiholog. 

După cum observaţi dragi educatori/părinţi dumneavoastră aveţi rolul fundamental în viaţa copilului, 

este un rol frumos care aduce multe bucurii şi satisfacţii, însă există şi momente mai delicate când trebuie 

să faceţi alegerea pe care o consideraţi corectă. Vă urez succes în viaţa de educator/părinte! 

 

Bibliografie: 

Wes Wingett, Lista “Familia celor 4 emoții” 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

 

Prof. Smeu Mihaela                                                                                                               

Gradinita cu P. P. NR. 8, Tg - Jiu 

 

 

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. 
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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. 

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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Succesul școlar și motivația învățării 

 

Prof. Smocot Mihaela                                                                                                             

Grădinita nr. 7, București 

 
Invaţarea umană presupune achiziţie, dobandirea de cunostinte, priceperi, abilitaţi fizice sau 

intelectuale, acte de voinţa in vederea adaptarii la situaţii noi de existenţă şi a construirii personalitaţii. 

Toate vietuitoarele invaţă. Invaţarea reprezinta o activitate menita sa schimbe comportamentul copilului, 

sa-l ajute sa asimileze informaţii si sa se adapteze la mediu. Copilul se naste cu capacitatea de a invaţa. Tot 

ce poate realiza o fiinţă umana, depinde de invaţare, exerciţiu, munca. 

Specialistii in educatia copilului sustin faptul ca, desi invaţarea se produce pe parcursul intregii vieti, 

viteza cu care acest proces se desfaşoara in copilarie nu poate fi egalata mai tarziu. Explorarea presupune 

încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a descoperi lucruri noi. Este una din acţiunile 

fundamentale ale dezvoltării copilului.  

Ea permite cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele 

dezvoltării potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. De pildă, o jucărie mecanică, demontată, spre 

disperarea părinţilor, oferă un anumit răspuns în legătură cu mecanismul unei maşini, cu modul ei de 

funcţionare.  

De aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită folosirii unei mari varietăţi de jucării care au o 

însemnătate imensă în dezvoltarea cognitivă a copilului, căruia îi stimulează gândirea, îi face cunoscute 

calităţile şi însuşirile diferitelor materiale.  

Învățarea bazată pe joc nu este un concept nou. Ea poate fi foarte avantajoasă în cazul anumitor copii, 

permițând aprofundarea noțiunilor învățate și dezvoltarea altor abilități, care stimulează motivația școlară 

a copilului. Când un copil se implică în mod activ în joc, mintea sa experimentează învățarea ca pe un lucru 

plăcut, care face parte din jocul respectiv. Acest lucru este valabil în cazul oricărui tip de joc.  

Jocurile care-l distrează pe copil sunt motivatori foarte buni, de aceea partea de învățare trebuie 

inclusă în ele. Pe măsură ce copilul află lucruri pe parcursul jocului, este stimulat să obțină și mai multe 

informații, de exemplu pentru a trece la un nivel superior sau în cazul jocurilor în care se întrece cu alți 

copii.  

În plus, jocurile pot fi o bună modalitate pentru învățarea de echipă, care este benefică în clasele 

școlare. Învățarea bazată pe joc este un mijloc foarte bun și motivant pentru părinți și profesori de a 

introduce idei, concepte și cunoștințe noi. 

Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul, jucăria ocupă un loc important, ea fiind necesară 

pentru a face acţiunile copiilor reale: „şoferul” are nevoie de un „automobil”, ,,aviatorul” – de un „avion”. 

Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologică interesantă şi anume aceea ca trăirile celor 

antrenaţi în joc sunt întotdeauna adevărate, sincere, acţiunile lor sunt reale. 

Invaţarea prin joaca ii ajuta pe copii sa obţina cele cinci competente de baza ale invatarii socio-

emotionale, care servesc ca pietre de temelie pentru succesul lor in viata: 

Invata din incercari si greseli, folosindu-si imaginatia si abilitatile de rezolvare a problemelor; 

Aplica conceptele dobandite in mediul de invatare in viata reala; 

1206



Invata sa gandeasca logic si analitic prin actiunile pe care le desfasoara, cu ajutorul resurselor pe care 

le au la indemana; 

Comunica cu ceilalti copii si cu adultii si invata sa isi exprime liber punctul de vedere, in diverse 

situatii; 

Invata sa se bucure de propriile lor realizari; 

Isi dezvolta creativitatea. 

Jocul didactic le ofera copiilor sansa de a pune in aplicare cunostintele teoretice pe care le dobandesc 

la scoala. Acestia invaţa sa adreseze intrebari, sa se exprime liber, sa colaboreze cu cei din jurul lor şi sa se 

implice in activitati de invatare activa si creativa. Astfel, copiii nu isi pierd entuziasmul de a invata constant 

lucruri noi. 

Jucărille ca şi materialele didactice, reprezintă instrumente care utilizate corespunzător, în contextul 

oportun, pot contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor şi la atingerea obiectivelor propuse prin 

curriculum. 

Important este ca orice cadru didactic să cunoască îndeaproape particulularităţile învăţării la copilul 

mic pentru a exploata potenţialul formativ al materialelor şi jucăriilor potrivite vârstei copiilor. 

Prin activităţile desfăşurate, copilul de 3-6/7 ani se interesează în mod deosebit de natură, de 

fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, de diferite aspecte din viaţa plantelor şi a animalelor care le 

atrag atenţia, îi trezesc curiozitatea şi-i preocupă. Curiozitatea spontană a copiilor, manifestată prin 

întrebările: „La ce?”, „Cum?”, se transformă într-o activitate intelectuală intensă. 

Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: jocul, explorarea şi experimentarea. Copiii 

acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le 

satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi. 

Activitatea din grădiniţă este bazată pe: 

– învăţare prin descoperire (care presupune explorare şi experimentare) pe cale inductivă, care se 

foloseşte atunci când copiii au posibilitatea să observe diverse fenomene şi obiecte, pentru ca pe baza 

informaţiilor culese să ajungă la formularea unor generalizări (concluzii); rolul educatoarei este de a dirija 

procesul de observare şi formulare a concluziilor.  

– învăţarea prin descoperire pe cale deductivă, specific acestei variante este faptul ca învăţarea – se 

realizează prin trecerea de la adevăruri generale (noţiuni, legi) spre adevăruri particulare. 

Implicându-ne în activitatea lor putem observa că prin contactul direct cu lumea concretă, prin 

efectuarea unor mici experienţe trezim interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. Sunt puşi în situaţia 

de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor 

experienţe. Când se joacă copiii experimentează posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor şi în 

rezolvarea situaţiilor problematice. 

Ca activitate specific umană, jocul este prezent pe tot parcursul vieţii, dar pondere şi semnificaţie 

diferită de la o vârstă la alta. 

La vârsta copilăriei, jocul reprezintă activitatea fundamentală. Este procesul natural prin care copiii 

învaţă şi se dezvoltă. Jocul este munca copilului, atrăgând în felul acesta atenţia asupra efortului pe care îl 

depune copilul în joc (M. Montessori, 1966). Jocul este un instrument prin care copilul acţionează şi scoate 

la lumină sentimente şi idei interioare.  

Astfel, se pot rezolva anumite experienţe traumatice sau plăcute, trăite de aceştia, copilul câştigând 

în procesul de joc noi înţelegeri asupra lumii înconjurătoare (E. Erikson, 1963). Atunci când se joacă, 

copilul pune în mişcare toată capacitatea sa de a stăpâni şi influenţa realitatea (J. Piaget, 1973).  

Jocul „activitate prin care copilul se dezvoltă, dar acest lucru este dependent de libera sa alegere, de 

motivaţia intrinsecă, de orientarea către proces şi implicarea participării active” (E. Vrăşmaş, 1999). 
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Orientarea copilului către învăţare – dezvoltare se face prin amenajarea spaţiului, din grupă, în mod 

stimulativ şi realizând, prin joc, activităţi variate.  

Cu alte cuvinte, hai sa ne ajutam micutii sa descopere motivatia de invatare, prin jocuri ce le 

antreneaza bucuria, curiozitatea, interesul, amuzamentul, mirarea, entuziasmul si multe alte emotii. 
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Importanta educatiei în familie 

 
PROF. SOFEI ADRIANA 

 
Cresterea si educarea copiilor reprezinta indatoriri si responsabilitati foarte importante ale familiei, 

oricare ar fi dificultatile economice sau de alta natura. Mediul educogen familial are influente deosebit de 

puternice asupra formarii personalitatii copilului, a comportamentului lui, care isi mentin forta educativa 

uneori toata viata. De aceea poporul nostru acorda o importanta deosebita educatiei ,,celor 7 ani de acasa”. 

 

Dupa intrarea copiilor la gradinita sau la scoala, functia educative a familiei nu inceteaza ci ea 

continua sa aiba aceeasi importanta, realizandu-se intr-o ipostaza noua, de interactiune a familiei cu 

institutiile de invatamant. De altfel, functia socio-educativa a familiei nu inceteaza toata viata, caci si atunci 

cand au ajuns adulti si au intemeiat o familie, parintii ii considera tot copiii lor si pot, oricand, sa-i ajute.  

 

Abandonarea sau diminuarea functiei educative constituie cauza primordial a neimplinirii copiilor si 

adolescentilor, a aparitiei si amplificarii delincventei juvenile, a tuturor deviatiilor si infractiunilor savarsite 

de copii si tineri. 

 

Pentru ca familia sa-si indeplineasca in mod corespunzator functiile sale este necesar ca sotul si sotia, 

ca parinti si manageri ai familiei, sa-si conceapa si sa realizeze un statut de parteneri egali, manifestandu-

se ca doua alternative de interactiune, cu drepturi si obligatii egale, inlaturand orice fel de discriminari, care 

dauneaza vietii de familie, educatiei si socializarii corecte si elevate a copiilor. 

 

Colaborarea scolii cu familia este o conditie importanta a unirii eforturilor in educarea copiilor. 

Aceasta colaborare trebuie sa constituie o actiune supla de educare a educatorilor – parinti.  

Printre actiunile pedagogice ale scolii, in randul parintilor, se pot mentiona: consultatii pentru parinti; 

discutiile individuale cu parintii; adunarile cu parintii, insotite de expuneri si discutii pe diverse teme 

psihopedagogice, cum ar fi cunoasterea particularitatilor de varsta si individuale, conditiile necesare 

invatarii eficiente, activitatea copiilor in timpul lor liber; lectorate cu parintii, sustinute de specialisti de 

valoare pe o tematica divers ace priveste cresterea si educarea copiilor, comportarea civilizata etc.; pe 

diverse teme si discutiile cu parintii in comitetul de parinti pe scoala; vizitele profesorilor diriginti in 

familie. 
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VALORILE EDUCATIVE IN PRIMII ANI DE VIATA 

 

Prof. inv. Presc. SOFELEA SIMONA, 

Gradinita nr. 53, sector 5, Bucuresti 
 

 

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 comport 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", 

spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 

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.  

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 voluntary 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.  

Vârstele 

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 
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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 moment în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi7 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. 

MODELE 

Părinţii sunt modele pentru copil.Degeaba îi spun em copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinţi. Sau este inefficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazine 

dacă în familie nu aude nicio dată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA 

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 câteori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 

înadministrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 

ceartă sau o palmă. 
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Educatori şi părinţi, modele pentru ,,cei ... 7 ani de acasă” ai copilului 

 

 
Şcoala Gimnazială ,,Toma Brătianu” Şuici 

G. P. N. Şuici, jud. Argeş 

Prof. înv. preşc. Soitariu Marilena 

 
 
Construcţia celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri. 

Rolul părinţilor este acela de a fi educatorii copilului lor. Unde şi când se termină rolul de educator al 

părinţilor? Când învăţăm, când relaţionăm, când iubim? Avem de învăţat de la copilul nostru? Când putem 

spune: “iartă-mă“!, „am greşit“? Ştim oare totul despre copilul nostru? Dar despre noi, ca părinţi? 

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 essential 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. 

Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului. 

Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează.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’’. 

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. 

Părinții și membrii apropiați din familie devin modele de conduită, care sunt mai puternice decât orice 

reguli enunțate și exersate în afara familiei.  

Copilul va reacționa așa cum a văzut nu cum i s-a indicat. De aici rezultă uneori comportamentul 

nedorit și consecințele negative ale acestuia. Cei 7 ani de acasa își pun amprenta adânc în personalitatea 

individului, elementele pozitive și negative fiind evidente peste ani, chiar și la vârsta maturității. De aceea 

este important să ne cunoaștem copii, să le înțelegem posibilitățile potrivit vârstei și capacităților lor reale, 

să încurajăm orice realizare, oricât de neînsemantă ne-ar părea, să intram cu adevărat în lumea lui pentru a-

i putea deschide drumul spre formarea viitoare.  

Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii determinanţi în 

dezvoltarea personalităţii copilului sunt familia și școala. 

Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice. 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.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți 

la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Atunci când spunem că un 

1212



copil are cei 7 ani, 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.  
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Educatia primita in familie, baza formarii adultului de maine 

 

Prof. în înv. presc. Solomon Angelica 

 

 

“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; 

 

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. Ei 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. 

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 
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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. 

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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Educația în dezbatere. Între formal și nonformal 

 

PROF. IOANA SOLOMON                                                                                               

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI 

 
Conceptului de educaţie, care se transformă într-unul modern ce presupune “învăţarea pe tot parcursul 

vieţii”, s-a schimbat datorită schimbărilor produse în societatea europeană de astăzi, din punc de vedere 

economic, economia modernă bazată pe cunoaştere (Knowledge-Based Economy) şi social, societatea 

modernă multiculturală (Multicultural Society). Comitetul de Cultură şi Educaţie din Europa îşi exprimă 

convingerea că educaţia formală nu mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste provocări folosind exclusiv 

forţele şi valorile proprii, ci are nevoie de “o fortificare în sensul practicării educaţiei nonformale” (Raportul 

Comitetului de Cultură şi Educaţie din cadrul Consiliului Europei, anul 1999). 

Educaţia nonformală este o sintagmă care se impune în discursul internaţional despre educaţie la 

sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70. Este asociată conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 

accentuează importanţa educaţiei care se petrece dincolo de cadrul formal al sistemului de învăţământ, fie 

că se desfăşoară în alte spaţii decât cele ale şcolii, fie că se realizează prin activităţi care nu fac obiectul 

curriculumului şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de cunoaştere şi de dezvoltare ale unui grup. 

Valorizarea educaţiei nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează 

într-un ritm prea lent la schimbările socio-economice şi culturale ale lumii în care trăim. 

Procesul de învăţare care se desfăşoară pe tot parcursul vieţii, spre deosebire de conceptul tradiţional, 

în cadrul căruia educaţia se dobândeşte în cea mai mare parte în timpul şcolarizării formale. În societatea 

modernă sunt însă necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimentare, un proces simultan de promovare a 

valorilor, precum egalitatea socială, accesul la educaţie pentru toţi şi participarea activă la viaţa 

democratică. În acest fel, este asigurat spaţiul pentru apariţia educaţiei nonformale şi informale. Educaţia 

formală este legată de şcoli sau de instituţii care se ocupă de formare şi se încheie cu acordarea de diplome 

şi calificări recunoscute oficial.  

Educaţia nonformală răspunde nevoilor de învăţare ale unui grup şi se poate realiza, în cadrul unor 

seminare, sesiuni de formare, workshop-uri, prin parteneriat între facilitatori şi participanţi, în grupuri/ 

comunităţi sau în cadrul altor organizaţii (decât cele din sistemul de învăţământ). Educaţia nonformală se 

poate realiza în paralel cu sistemele principale de educaţie, în diferite contexte: fie la locul de muncă şi prin 

acţiuni ale organizaţiilor societăţii civile (organizaţii de tineret, sindicate, partide politice), fie în timpul 

liber, oferită de organizaţii sau servicii complementare sistemelor convenţionale (de exemplu, cursuri de 

artă, muzică, sport, meditaţii particulare pentru pregătirea examenelor). De obicei, nu se încheie cu 

acordarea de certificate. Cel mai adesea, sintagma educaţie nonformală este folosită cu referire la educaţia 

continuă a adulţilor, deşi aria sa de cuprindere nu se limitează la adulţi. 

Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot regăsi în 

cealaltă, complementaritatea , cuvântul cheie care marchează poziţia europeană dominantă privind relaţia 

dintre educaţia nonformală  şi formală, arată cât de multă importanţă se acordă astăzi educaţiei nonformale. 

În cadrul conceptului modern de educaţie, educaţia nonformală vine încompletarea educaţiei formale. 

Urmărind principiul şanselor egale, educaţia nonformală are un rol important în oferirea cunoştinţelor 

suplimentare pentru minorităţile dezavantajate care nu au posibilitatea să urmeze şcolarizarea formală.  

Educaţia nonformală se consideră aici a fi un fel de “a doua şansă la educaţie”, ea modifică şi 

completează cunoştinţele care sunt dobândite în cadrul sistemului de şcolarizare formală luând în 

considerare atât componenţa multiculturală a societăţii, specificul ţărilor aflate în tranziţie, cerinţele pieţei, 
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cât şi necesitatea de dobândire a abilităţilor practice de viaţă pentru a face faţă provocărilor în contextul 

social mai amplu. 

Educaţia formală este considerata ca fiind cea din şcoli sau din sistemul de educaţie de stat. Se invaţă 

şi se află, în tot ce inseamna domeniu pedagogic. Exista o structura bine definita şi bine pregatită în 

prealabil, de catre profesori, conformă cu legislaţia în vigoare. Bineinteles ca, există şi profesori care îşi 

adaptează stilul într-unul personal sau creativ, dar au de urmat o structură deja data.  

Metodele nonformale, la randul lor, sunt multe şi regăsite în domenii destul de vaste.  Eu, de exemplu, 

cel mai des le-am întâlnit in ONG-uri şi în diferite training-uri pentru adulţi. Bineînţeles ca şi ele au structură 

şi plan, doar că metodele sunt un pic diferite şi se adaptează de la caz la caz: unele pot fi centrate pe învăţarea 

prin activităţi (învaţare experienţială), altele pot să se bazeze pe stilul de memorie şi învăţare al cursanţilor 

(vizual, auditiv, chinestezic), altele se centrează pe atracţia creativă (arte: teatru, pictura, muzica, etc) si 

multe alte metode. Nu exista un loc unde le găsesţi pe toate. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Neacşu, I., Zgaga, P., Velea, S. Formarea cadrelor didactice. Experienţe europene.• Bucureşti: 

Editura Universitară, 2007. 

http://www.Answers.com accesat în 5.XI.2008. 

Cadrul european al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Document de lucru 

al Comisiei Europene, Bruxelles, 8.7.2005, SEC (2005) 957, EQF, validat de Parlamentul European, 2008. 

      

          

  

1217



    
 

IMPORTANȚA  CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. primar: Șomcutean  Geraldine                                                                           

COLEGIUL ECONOMIC„ PINTEA VITEAZUL” CAVNIC                                                     

– MARAMUREȘ – 

 

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 

Cei mici trebuie să fie bine educați, iar acest lucru se poate realiza doar dacă părinții își iau în serios 

rolul. Educația este importantă pentru că: 

• 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. 

Educația corectă a copilului preșcolar reprezintă cheia succesului în viață, fiind utilă în cadrul 

procesului de maturizare. 

Rolul educației este unul colosal în viața omului. Părinții sunt cei care iau tot felul de decizii ce 

influențează într-o măsură sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, uneori, se poate întâmpla ca, din 

cauza stresului, nerăbdării, oboselii, a lipsei de timp, adulții să recurgă la diferite strategii mai puțin 

ortodoxe pentru a rezolva problemele celor mici. Cu timpul, acestea vor duce la apariția unor 

comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul că vor crede că li se cuvine totul.  

Pentru a educa un copil în direcția bună, mămicile și tăticii trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, 

să nu fie prea permisivi și să nu considere că datoria lor este să-i facă fericiți într-una. 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 întreaga lume se învârte în jurul lor. 

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 „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. 
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• 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. 

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. 

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 și exemplul personal 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-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 

 

  

1219

https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-pentru-succesul-viitorului-copilului.htm
https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-pentru-succesul-viitorului-copilului.htm


 

 

CEI SAPTE ANI DE ACASA                                                                                                    

,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!”                                                                             

EDUCATIA ÎN FAMILIE 

 

Scoala Gimnaziala ,,înv. Clementa Beschea” Căpățânești                                                            

Prof. înv. primar: Somoiag Lucia 

 

 

,,Familia este o celula microsociala” (B. Schwartz, 1976) ,,o entitate socializata prin definitie, o lume 

vie, un spatiu de viata care isi refuza anonimatul, conformismul si frica gratuite, care recunoaste puterea 

deciziei sociale democratice, care se opune izolarii, surditatii afective, suspiciunii, ignorantei” (G. Le 

Boterf, 1970). 

Concluziile pertinente ale numeroaselor cercetari psihologice,mai ales cele centrate pe cognitiv, 

afectiv, dar si pe psihanalitic, pun in lumina importanta, uneori decisiva, a dezvoltarii armonioase a 

copilului intr-o familie naturala. Fara rezerve si controverse semnificative, literatura de specialitate arata 

ca,mai ales in primii ani de viata, contactul natural cu familia, cu MAMA, este deosebit de important pentru 

copil.  

Se are in vedere faptul psihologic al existentei unei perioade critice/optime a sensibilitatii, particulare 

pentru relatia primara de atasament familial, in special cu MAMA. Putem spune, deci, ca dezvoltarea 

copilului este rezultatul si rezultanta unei proximitati comportamentale de tip ATASAMENT cu specific 

familial. 

Modelele de analiza a conceptului de atasament sunt extrem de elaborate.Conform unor tipologii cu 

serioasa relevanta stiintifica si metodologic validate,se pot enumera urmatoarele tipuri de atasament: 

A) Dupa criteriul persoanei centrale: 

- atasament monotrop,evident in cazul relatiei copilului cu o persoana care ii ofera protectie,in 

special in jurul varstei de 7-9 luni, prezent ca manifestare prin relatia cu mama, frati, bunici; 

- atasament politrop, manifestat fata de mai multe persoane care ii ofera mai multa stimulare si 

interactiune (M. Ainsworth, Cohen, Campus,1974); 

B) Dupa calitatea valentei zonei de siguranta/securitate-nesiguranta/insecuritate si a variatiei relatiilor 

copilului cu familia; 

- atasament de tip A, caracterizat de sentimentul securitatii,pe axa anxios-ezitant copilul evita 

apropierea si interactivitatea; 

- atasament de tip B, caracterizat de sentimentul securitatii, copilul cautand apropierea si 

interactiunea concreta; 

- atasament de tip C, caracterizat prin ambivalenta: copilul cauta si evita simultan contactul cu 

mama,cu parintii; 

- atasament de tip C, caracterizat prin conduita dezorganizata, dezorientata, copilul avand reactii 

oscilante,incomplete ca finalitate; 

Dezvoltarea copilului se realizeaza, in mare masura, datorita relatiilor sociale care se produc in mediul 

familial. Acest lucru semnifica: 
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- Dezvoltarea personalitatii,in ansamblu, dar, in special, a proceselor cognitive, limbajului, 

afectivitatii, conduitei sociale pozitive; 

- Manifestarea relatiilor de reciprocitate mutuala intre copil si mama de o maniera concreta, fina, 

nuantata; 

- Producerea invatarii diferentiate in chiar mediul familial natural, in special a axei relationale cauze-

consecinte sociale; 

- Generarea de ,,raspunsuri prin contingenta”sau prin reactii controlate ale familiei/parintilor in 

actiunile copilului; 

- Construirea de raporturi sociale pozitive ale copilului in situatii in care acesta se afla in 

incertitudine,in ambiguitate,in insecuritate,manifestate prin cautare a unor indici emotionali,ca elemente 

incipiente ale conduitei empatice; 

- Modelarea unor scheme formative (Kaye,1984) prin care:se satisfac nevoile fizice si emotionale ale 

copilului,se protejeaza copilul in situatiile de risc,se indruma/consiliaza copilul in depasirea situatiilor 

critice, problematice, se asigura feed-back-ul necesar in evaluarea reusitei/nereusitei intr-o 

actiune/sarcina,se incurajeaza comunicarea pe baza organizarii informatiilor utile,etc. 

In concluzie, familia este unul dintre cele mai importante elemente sau,mai bine  spus,sisteme care 

contribuie la dezvoltarea unei persoane si la starea ei de sanatate. Familia exercita o influenta deosebit de 

adanca asupra copiilor. Parintii furnizeaza ,,zestrea genetica”, iar familia creeaza conditiile dezvoltarii 

fizice,emotionale,intelectuale si modeleaza caracterul copilului, obisnuintele si comportamentul acestuia. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Barnett, S.A., ,,Instinct si inteligenta”, Editura Stiintifica, Bucuresti,1970; 

https://www.funparenting.ro/stiluri parentale si impactul asupra copiilor /accesat in data de 

23.02.2021; 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

PROF. ȘOPÎRTOC CARMEN-DANIELA                                                                         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 

 

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. 

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 in familie.  

Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii le preiau prin imitație și invățare-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 in familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, 

determină în mare masură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor, 

comportamentul lor sociomoral. 

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.). 

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. Condiţionarea socială a personalităţii este o teză care se impune cu 

rigoare axiomatică, de aceea nu insistăm asupra ei, chiar dacă nu subapreciem rolul echipamentului ereditar. 

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. 
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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. 

Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de 

acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau 

“Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare 

atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate 

sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să 

se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede 

prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum 

o făcea când era mic.       

Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de 

acasă, acestea doar o pot perpetua. 

 

Sursă: 

Rolul familiei în formarea personalităţii - prof. Mircea BOTIŞ, pr. Radu BOTIŞ 

https://www.desprecopii.com/info-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-pentru-succesul-

viitorului-copilului. 
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Cei sapte ani de acasă! Educația în familie 

 

Prof. Sorici Alina                                                                                                                       

Scoala Gimnaziala Nr. 3 Rovinari 

 

 

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,dar educaţia primită 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" 

De la trei la cinci 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 cinci şi sapte ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bunicii 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. 
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Cei 7 ani de acasă 

 

 
Prof. înv primar Șorodoc Augustina-Daniela 

Școala Gimnazială ”Miron Costin”- SUCEAVA 
 

 

 

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 

pregătitoare), 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.  

Educația este piatra de temelie a oricărei societăți civilizate, iar aceasta trebuie făcută copiilor încă 

din primii ani de viață, cunoscuți ca cei șapte ani de acasă. Aceasta nu este doar o sintagmă, primii ani de 

viață sunt cei mai importanți și esențiali în formarea caracterului unui viitor adult. În acești ani trebuie 

insuflate copiilor principii morale solide, deoarece o educație riguroasă își va lăsa amprenta pe întreaga sa 

viață. 

Părinții trebuie să le arate copiilor cât de mult îi iubesc și să le spună lucrul acesta. Așa copiii vor 

câștiga încredere în ei, simțindu-se protejați și iubiți. Oferindu-le dragostea voastră părintească, ei vor 

învăța la rândul lor să ofere dragoste și afecțiune. 

 Copii încă de mici trebuie învățați să fie toleranți cu cei din jur, în cazul lor este vorba despre ceilalți 

copii. Să îi trateze frumos pe toți copiii cu care intră în contact și învățați-i că toți oamenii trebuie respectați, 

indiferent de rasă, culoare sau religie. Insuflându-le aceste valori ei vor deveni niște adulți toleranți, iar 

discriminarea, care este cauza multor probleme în această lume, va produce mai puține victime. 

Trebuie învățați să dăruiască, sau cel puțin să accepte să împartă jucăriile cu ceilalți, îi învățați de fapt 

să nu cunoască egoismul. Copiii au tendința de a fi egoiști, de a nu-i lăsa pe alții să se joace cu ce este al 

lor. Este o mare greșeală să nu interveniți, explicându-le, ori de câte ori este necesar, că acest lucru este 

unul greșit. Dacă veți face asta în mod constant, ei vor înțelege că normalitatea constă în a fi bun, darnic și 

a ajuta, în felul acesta își vor dezvolta această calitate. 

Când rostesc cuvinte rușinoase, chiar dacă ei nu le cunosc sensul, oricât de haios vi s-ar părea, nu vă 

amuzați și nu râdeți, ci fiți cât se poate de ferm, spunându-le că este un lucru urât. În caz contrar, copilul va 

repeta, știind că părinții se amuză pe seama lui. În timp va dezvolta un obicei din a folosi astfel de cuvinte. 

Despre un copil care are acest nărav se spune că îi lipsesc cei şapte ani de acasă. 

Trebuie învățați să-i respecte pe cei mari, începând cu membrii familiei. Bunicii au adesea tendința 

de a-i răsfăța și a le permite copiilor să se simtă egalii lor. Este greșită o astfel de abordare. Ei trebuie să 

înțeleagă de mici ce înseamnă respectul față de cei mai în vârstă. Doar așa vor deveni cetățeni ai unei 

societăți civilizate. Așadar, nu e indicată  metoda adoptată de personajele lui Caragiale, pentru a nu vă 

transforma copilul într-un mic Goe. Trebuie să fie învățați  să nu se lase conduși de orgoliu. Să fie oameni 

corecți. Nu este indicat principiul care, din păcate, este destul de des întâlnit în societatea zilelor noastre, în 
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care chiar părinții dau ca sfat varianta “dacă te-a lovit dă-i înapoi„. Chiar dacă pe moment sunteți furioși 

de faptul că micuțul a avut de suferit din cauza obrăzniciei altora, nu așa se  rezolvă problema răspunzând 

în același mod. Dimpotrivă, conflictul se poate amplifica și poate degenera. În plus, acel copil va dezvolta 

o latură violentă și răzbunătoare, fapt ce i-ar cauza atât lui, cât și întregii societăți. Dacă toată lumea și-

ar sfătui copiii să răspundă violenței tot prin violență, nu am face decât să creștem o generație de oameni 

intoleranți. Dar dacă fiecare i-ar insufla copilului principiile morale, cu siguranță am putea să sperăm la o 

societate și o generație viitoare mai bună. 

Oferindu-le recompense din când în când pentru a-i stimula, însă nu trebuie făcut  un obicei, astfel 

încât să creadă că orice se face contra cost. Unele  lucruri trebuie făcute fără a aștepta vreo recompensă, 

acestea reprezentând obligații morale cu care fiecare om este dator față de cei din jur și față de societatea 

în care trăiește. 

Schimbările la nivel macro și clădirea unei societăți civilizate începe cu educația propriului copil, 

prin transmiterea celor mai bune principii morale. Fiecare dintre noi este răspunzător de asta și fiecare are 

obligația morală să o facă în cel mai bun mod cu putință. Când toți vom înțelege și respecta aceste lucruri, 

educându-ne copiii după aceste principii, nu mânați de orgoliu și egoism, vom fi pe drumul de a forma o 

generație de oameni mai buni și o societate mai civilizată. Vom forma oameni despre care se va spune că 

au cei şapte ani de acasă. 

 

 

 

Bibliografie: 

http://www.almanahonline.ro/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa/ 
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MEDIUL FAMILIAL ȘI REZULTATELE ȘCOLARE 

 

 

Propunător, prof. Sotir Sidonia 

Școala Profesională Bordușani, jud. Ialomița 

 
 

Toate studiile actuale concură în a pune în evidență importanța covârșitoare a mediului familial asupra 

dezvoltării copilului. Sunt recunoscute numeroase variabile care acționează asupra dezvoltării intelectuale 

a copilului.  

 

Aceste variabile puse în evidență azi sunt: 

- Rolul mamei: QI al mamei, limbajul și sintaxa folosite de mamă; 

- Atitudinile educative; 

- Trăsăturile de personalitate ale  părinților; 

- Strategiile parentale; 

- Comportamentele educative; 

- Stilul de interacțiune; 

- Mediul sociocultural și economic; 

- Imaginea de sine etc. 

 

Impactul familiei asupra dezvoltării și achizițiilor școlare ale copilului a fost, de asemenea, cercetat 

de știința actuală. Cercetările făcute de Pourtois în 1979 demonstrează efectul global al mediul familial 

aspra adaptării școlare a copilului. S-au realizat două nivele de analiză. Primul se referea la datele 

descriptive ale mediului, care erau: evaluarea mediului social și cultural, QI mamei, trăsături de 

personalitate, adaptarea socială și familială și atitudini educative. Al doilea nivel se referea la practicile 

educative în familie. Pentru acestea s-a elaborat o grilă de analiză a comportamentelor aplicată unor filmări 

făcute la domiciliul familiilor respective. Au fost analizate 91 de familii. Rezultatele au demonstrat că 

dezvoltarea copilului este influențată în proporție de 70, 63% de familie, iar adaptarea școlară în proporție 

de 74, 47%. 

 

Alte studii se referă la dezvoltarea intelectuală datorată mediului familial. Se semnalează acțiunea 

reciprocă între gândire și limbaj și sprijinul pe care-l pot exercita limbajul și alte sisteme simbolice asupra 

structurării gândirii și funcționalității intelectuale. Astfel, rolul familiei este să stimuleze și să sprijine 

dezvoltarea limbajului, folosind principala pârghie care este relația afectivă dintre părinți și copii. A vorbi 

copilului, a-i stimula exprimarea verbală și încuraja achiziția limbajului atât verbal cât și nonverbal, în 

cadrul familiei, sunt alte recomandări reieșite din studii. 

 

Se constată că mediile defavorizate au tendința să-și interiorizeze inferioritatea, în special în materie 

de școlaritate. Se cunoaște efectul oedipian al predilecției – efectul Rosenthal (tendința individului de a se 

conforma la ceea ce i se prevede îl face pe acesta să acționeze în funcție de rezultatele prezise). Prevăzând 

eșecul sau reușita, părinții sau profesorii provoacă la copil fenomene psihologice favorabile eșecului sau 

reușitei. Aceste fenomene legate de imaginea de sine trebuie să constituie elemente de reflecție în 

problematica dificultăților intelectuale, sociale sau afective ale copiilor proveniți din clase defavorizate 

social (modeste economic) unde este evidențiată tot mai mult nevoia de sprijin pentru familie. În același 

timp, ele sunt semnale de alarmă într-o societate  care își propune educația și șanse egale la educație pentru 

toți copiii, dar constată agravarea discrepanțelor între copiii proveniți din medii sociale și culturale diferite. 

 

Imaginea de sine depinde mult și de integrarea copilului în activitățile școlare, de succesul sau eșecul 

său școlar, așa cum este decisiv determinată și de condițiile de creștere și sprijinire a copilului în familie. 
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MEDIUL FAMILIAL -                                                                                                             

BAZA DEZVOLTĂRII MULTIVALENTE A ELEVULUI 

 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR SOTIRESCU DANIELA                                                                                          

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRIVALEA - MOŞTENI, TELEORMAN 

 

Motivaţia elevului pentru învăţare, perseverenţa lui în activitate, atitudinea faţă de şcoală sunt în 

strânsă legătură curealitatea psihopedagogică din şcoală, cu climatul afectiv din familie, cu achiziţiile 

dobândite până la vârsta şcolară. 

Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul de integrare 

socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente în mediul 

familialvor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptive.  

Familia este ,,un soi de personalitate colectivă,, a cărei armonie generală infuenţează echilibrul 

psihologic al fiecarei părţi. Faptele de viaţă arată că diferitele însuşiri moral- volitive ale copilului, cum ar 

fi iniţiativa si fermitatea în acţiuni, curiozitatea epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare, depind de o 

serie de trăsături pe care le are familia în care trăieşte copilul.   

Părinţii trebuie să facă dovada unui simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele preconizate faţă de 

copil, dublat de capacitatea de a prevedea  reacţiile şi stările interne ale copilului, apărute atunci când iau o 

măsură educativă. 

La nivel social, structura familiei tradiţionale în care părinţii şi bunicii noştri aveau locuri bine 

definite, a intrat în criză. Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Însă, o dată cu 

emanciparea femeilor, a integrării lor sociale, în câmpul muncii, s-au produs multe schimbări în cadrul 

familiei, cum ar fi palnificarea familială şi posibilitatea femeii de a avea şi alte activităţi în afara maternităţii. 

Astfel că taţii au început să-şi integreze şi ei componenta afectivă în rolul lor familial, ceea ce nu a fost uşor 

pentru aceştia. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament, respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi în atitudine, adică cei,,şapte ani de acasă,,.  

Părinţii nu trebuie să uite că este necesar să facă front comun cu profesorii deoarece toţi doresc 

dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Uneori părintele nu 

adoptă cea mai potrivită măsură pentru copilul lor într-o anumită situaţie şi moment. De aici apar 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 diverse metode.                                    

Dificultatea constă însă în distanţarea impusă de pandemie , motiv din care familia este mult mai mult 

implicată în dezvoltarea copilului.Acesta absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-

şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

 

1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, 

E.D.P.,  Bucureşti,  1997; 

2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Ed.  Aramis, 2002 
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Educația copilului în familie 

 

Prof. Spiridon Laura Adela Georgiana                                                                                  

C.S.E.I ,,Constantin Pufan”, Dr. Tr. Severin 

 

 

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 socio-familial. 

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 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 pregatirea 

psihopedagogică, experiența. 

Factorii care influențează 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 fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 

in viata. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. In educația copiilor trebuie să existe intre 

părinți întelegere 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 cetațean, ca om. 

Raporturile dintre părinti 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 părintilor și implicațiile lor în 

formarea profilului moral al copilului. 

,,Familia severă”- în anumite limite imprimă ordine, disciplina, seriozitate, asigură unitate și 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masura.      Ce 

s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 

crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 

si efectiv de părinți și își caută întelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc,,găștile “ și ,,bandele” 

de minori.  

Mai gravă este situația când părinții sunt impărțiți 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. 
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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, 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 rigidă” 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 libertină” 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. 
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IMPORTANTA EDUCAȚIEI IN FAMILIE 

 

Grădinița P. N. ”Ștefan Vodă”, Dofteana 

Educatoare: Spoială Brîndușa - Maria 
 

 
 

Educatia reprezintă un ansamblu de actiuni desfasurate în mod deliberat într-o societate, în vederea 

transmiterii si formarii la noile generatii a experientei de munca si de viata, a cunostintelor, deprinderilor, 

comportamentelor si valorilor acumulate de omenire pâna în acel momen. 

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. 

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. 

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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Educația timpurie 

 
 

Staicu Ionuț-Cătălin 
 

 

 

Nevoile fundamentale ale omului au fost structurate de Abraham Maslow prin piramida nevoilor 

fundamentale. Adulţii au obligaţia de a cunoaşte trebuinţele fundamentale ale copilului şi de a le asigura în 

condiţii cât mai optime, direct sau indirect. Din punct de vedere al realizării educaţiei asupra copiilor de 

vârstă mică, nevoile fundamentale au fost puse în complementaritate cu drepturile sale, drepturi stabilite 

prin convenţia din 20 noiembrie 1989. Convenţia cu privire la drepturile copilului include drepturile 

explicite şi drepturile implicite, care derivă direct sau indirect din primele. 

Prin drepturile explicite, statele semnatare recunosc dreptul la viaţă al fiecărui copil şi oferă acestuia 

dreptul de a dobândi un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, dacă e posibil, dreptul de a-şi cunoaşte 

părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia, dreptul la libertatea de exprimare şi libertatea de gândire, dreptul la 

protecţie împotriva violenţei şi nu în ultimul rând, dreptul la educaţie, indiferent de rasă, culoare, sex sau 

religie. 

Drepturile implicite derivă din primele şi se compun din dreptul la copilărie, dreptul la joacă, dreptul 

de a nu fi jignit, dreptul la intimitate, dreptul de a beneficia de situaţii de învăţare, dreptul de a fi împlinit, 

dreptul de a fi fericit, dreptul la dragoste, afectivitate, etc.  

Putem contribui benefic la dezvoltarea caracterului unui copil prin respectarea şi punerea în aplicare 

a acestor drepturi. Copilul trebuie să fie conştient de drepturile pe care le are şi trebuie să fie ghidat în 

descoperirea lor. Dreptul la educaţie trebuie asigurat încă din primele luni de viaţă, în primă ipostază, de 

către familie, iar mai apoi, începând cu vârsta de trei ani, în complementaritate cu instituţiile educaţionale. 

Un copil ce va beneficia de toate aceste drepturi va accede cu o mai mare uşurinţă spre finalităţile  

procesului educaţional din mediul instituţionalizat (procesul educaţional nu se regăseşte doar în şcoală, ci 

se întinde pe toata durata vieţii).  

Un copil căruia i se asigură un mediu propice dezvoltării (clasă curată, căldură, afectivitate), va avea 

rezultate mai bune, va dobândi încrederea în sine, îşi va dezvolta o personalitate echilibrată, toate acestea 

facilitându-i intrarea pe piaţa muncii.  

În opoziţie, copiii proveniţi din familii dezbinate, fie prin prisma divorţului dintre părinţi sau a 

absenţei pe termen lung a unuia dintre părinţi, poate duce la insucces. Copiii ce cresc într-un mediu violent, 

vor tinde să dobândească aceleaşi deprinderi prin lipsa unor alte repere. 

Se constată astfel importanţa relaţiei dintre trebuinţe, drepturi şi finalităţi pentru o dezvoltare cât mai 

echilibrată a copilului. 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. înv. preșc. Stan Emanuela Alina                                                                                           

Grad. P. P. Becicherecu Mic 

 

 

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. 
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*,,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 

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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Rolul educației în familie 

 

Prof. Stan Gabriela,                                                                                                                 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

,,Cea mai preţioasă moştenire pe care părinţii o pot lăsa copiilor este propria lor fericire." 

(Armand Carrel) 

Când începe educația? Care este vârsta optimă pentru a începe acest lucru? Cu siguranță nu există un 

standard,  o regulă sau o ,,lege", ci aș spune că depinde de părinți, de ceea ce cred ei de cuviință. 

În lucrarea de față voi prezenta părerea mea în ceea ce privește rolul educației, atât din punct de 

vedere al părintelui cât și al profesorului. 

Personal, consider că educația începe din primele luni ale sarcinii. Este important să-i fie citite 

bebelușului poezioare, să vorbești cu el, să ascultați împreună muzică. Părinte fiind, am costatat că în 

primele luni de viață copilul este atent la tot ce se întâmplă în jurul lui, gângurește și scoate sunete mult 

mai repede decât acei copii care sunt lasați singuri în pătuț sau de multe ori în fața televizorului. 

Un rol important în educație îl au părinți, familia. Armonia din familie, un stil de viață sănătos, 

empatizarea cu persoane apropiate, dar și cu oameni întâlniți în diverse locuri (începând cu vacanțe, 

grădiniță, școală, etc) au un rol esențial în educarea viitorului copilului.  Este foarte adevărat că ceea ce nu 

a învățat un copil în cei 6 ani acasă, va avea efecte mai târziu.  

În primii ani de viață, copilul copiază comportamentul părinților/ bunicilor. De aceea un copil care 

crește într-un mediu sănătos, armonios, va fi întotdeauna un adult de nădejde. Încă de mic, copilul trebuie 

să aibă un program, să fie implicat în activități diverse, să primescă câte o responsabilitate. Părinții trebuie 

să fie atenți la felul în care copilul rostește cuvintele, să-l corecteze, să răspundă la întrebări, să-l învețe de 

ce un anumit lucru este bun sau altul este rău.  

Părinții sunt primii ,,făuritori" ai voinței, caracterului, conștiinței, personalității, responsabilității. 

Bazele acestora se pun în primii 6 ani. Unii părinți consideră că dacă le oferă celor mici hrană, haine și 

jucării e suficient. Aici apar primele greșeli.  

Rolul grădiniței și al școlii va veni să întărescă ceea ce copilul a fost învățat acasă. La grădință copilul 

ia contact cu mulți alți copii. Aici intervine rolul educatoarei, dar părinții trebuie să fie în continuare 

implicați în viața celui mic, trebuie să facă parte din activitățile pe care acesta le desfășoară. Din nefericire, 

mulți părinți consideră că rolul lor în ceea ce priveșe educația ia sfârșit în momentul în care începe grădinița 

sau școala! 

Grădința este importantă deoarece ajută copilul să empatizeze cu colegii, să lucreze în grupe, să ajute 

și să împartă! Părinții trebuie să-și găsescă timp, să stea de vorbă cu copilul, să-l ajute ori de câte ori este 

nevoie, să aibă un program împreună, să participe la alte activități. 

Primii 6 ani sunt esențiali! Acum învață copilul respectul, buna cuviință, învață să se comporte.  

Un părinte care își încurajează copilul atunci când acesta face un lucru bun sau îl dojenește când 

greșește (explicându-i ce nu a fost bine), începe să pună bazele unui comportament adecvat.  

În ziua de azi copii sunt spontani, au propriile păreri, au abilitatea de a simți și de a gândi! Care este 

rolul nostru? Rolul nostru este să fim acolo, lângă ei, să-i ghidăm sau dacă este cazul să-i corectăm. 
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Nu există o ,,rețetă" după care să creștem copiii, dar cu siguranță există bunul simț, dorința de a face 

bine, de a avea niște copii de nădejde.  

Educația cunoaște transformări în timp, însă noi, părinții, trebuie să ținem pasul și să fim alături de 

copii, să le explicăm ce e bine și ce e rău, dar și de ce. 

Rolul nostru nu dispare niciodată! Să nu uităm că noi stăm la baza formării copilului nostru, noi 

suntem primii educatori și trebuie să ținem pasul cu schimbările ce apar de-a lungul timpului. 

 

 

 

Atitudinea pozitivă, ajută! 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. preșc. STAN GIORGIANA                                                                                             

G. P. P. Ostroveni 2/ G. P. N. Lizuca                                                                                     

Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

 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. 
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• 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.  
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ – EDUCAȚIA ÎN FAMILIE” 

 
Prof. înv. preșc. Stan Lidia 

Grădinița cu P. P. nr. 11 

Structură - Grădinița cu P. N. nr. 58 Brăila 
 

 
Familia, este cea care din primii ani de viață,  constituie factorul important de educare al copiilor. 

Astfel, parinții se ocupă de dezvoltarea  fizică şi de construcţia personalităţii şi inteligenţelor, aceste 

elemente reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei persoane.  

Apoi şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată,preiau aceste personalități ,  modelându-le  cu 

valorile sociale si imaginile 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, 

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, sistemul 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, este nucleul 

dezvoltării unei persoane. 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. 

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.   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 preșcolară și şcolară, familia trebuie 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. 

Copiii care cresc în familii interesate de evoluția acestora, sunt inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio 

în primii ani de şcoală cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilează cunoştinţe ,caută din ce în ce mai 

mult cu interes şi motivaţie şă-și dezvolte procesele de gândire sistematizate, elaborate. 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 

lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul  trebuie să înveţe să se cunoască, să învaţe cum să simtă 

f ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui.  

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. 

Astfel, familia are rolul decisiv în pornirea copilului către o societate care va beneficia de un individ 

corect, onest, apt de ași lua viața în propriile mâini, un individ care va contribui la evoluția socială a 

comunității, a întregii omeniri. 
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Importanța educației în familie 

 

Stan Ligia                                                                                                                                  

Școala Gimanzială Nr. 49, București 

 
În special în ultimii ani realitățile educației realizate în familie încep să fie conștientizate, valorificate 

și adaptate cerințelor cadrului european. Perioada cuprinsă între 0 și 6-7 ani din viața unei persoane, este 

considerată cea mai importantă perioadă a educației realizată în cea mai mare parte în cadrul familiei. Este 

vârsta când trebuie valorificate optim toate oportunitățile de învățare. 

Primii ani de viață sunt anii cei mai prielnică pentru asimilarea intrumentelor fundamentale ale 

caracterului: limbajul, deprinderile esențiale ale unei vieți civilizate, dezvoltarea sinelui în raport cu norme 

și criterii, dezvoltarea autonomiei și relațiilor sociale. 

Atât familia cât și societatea (instituțiile publice) au roluri și responsabilități care contribuie la 

dezvoltarea personală a fiecărui copil. 

Educația realizată în familie are ca finalitate dezvoltarea armoniosă a personalității holistice a 

copilului, ca viitor cetățean. 

Realizății unei educații performante, a unei dezvoltări armonioase, a unui climat social optim, trebuie 

să fie scopul primordial al oricărei familii. Este necesar ca părinții să participe la programe de educație a 

părinților. 

Într-o lucrare realizată la Institutul European în 2001, Şoitu L.,Vrăşmaş E. şi Păun E., definesc astfel 

familia: „Familia este unicul grup social, caracterizat prin determinări naturale şi biologice, în care 

legăturile de dragoste şi consangvinitate dobândesc o importanţă primordială.“  

Ei prezintă următoarele caracteristici ale familiei: 

• Este primul grup în care copilul exersează comportamente sociale şi se descoperă pe sine; 

• Oferă climatul de siguranţă afectivă, necesar dezvoltării personalităţii; 

• Este mediul principal de creştere şi dezvoltare intelectuală, motivaţională, afectivă, estetică, 

morală etc; 

• Reprezintă cel dintâi model al comportamentelor viitoare; 

• Este legatura biologică de bază a individului; 

• Este cadrul de dezvoltare şi valorizare individuală, prin încărcătura afectivă dintre membrii săi. 
 

Stilul educaţiei familiale este un construct care captează variaţiile experienţelor parentale şi de a 

controla copiii în viaţa de familie. 

Stilul educativ se referă mai cu seamă la procesul de influenţare pe care îl exercită părinţii asupra 

copiilor şi este studiat pentru a diferenţia categoriile de practici educative din viaţa de familie, care 

determină reacţii şi comportamente specifice ale copiilor. 

Stilul educativ familial este identificat uneori, cu învăţarea din viata reală, pentru că în familie se 

învaţă de timpuriu şi continuu ceea ce este esenţial pentru individ şi societate. De aceea, stilul educativ 

familial este considerat reprezentativ pentru educaţia informală. 

 

Definirea stilului educativ şi distingerea stilurilor educative urmează de cele mai multe ori în literatura 

de specialitate şi în cercetarea concretă  calea definirii şi clasificării stilurilor de conducere, pentru ca 
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educaţia în familie este considerată în cadrul raporurilor dintre generatii, ca fiind un proces de socializare 

a tinerei generaţii condus de către adulţi. 

 

E nevoie ca părinţii şi educatorii să-şi modernizeze metodele de educaţie pentru a creşte copii sănătoşi 

şi cooperanţi. Pentru a face faţă schimbărilor din societate, părinţii trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de 

educaţie. Dacă în trecut educaţia urmarea să formeze copii ascultători, obiectivul educaţiei moderne este 

acela de a forma copii cu o voinţă puternică, dar cooperanţi. 

Familia este nu numai locul în care copilul se naşte şi trăieşte prima perioadă din viată, dar şi 

principalul agent al socializării. Ea este intermediarul dintre societatea globală şi copil, locul în care se 

modelează principalele componente ale personalităţii. 

 

Bibliografie: 

1. Vrăşmaş, E., 2002 – „Consilierea şi educaţia părinţilor“, Bucureşti, ed. Aramis; 

2. Faber, Adele, Mazlich, Elaine, 2002 – „Comunicarea eficientă cu copiii“, Bucureşti, ed. Curtea 

Veche;  
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Rolul familiei în dezvoltarea copilului 

 

 

Profesor de psihopedagogie specială Stan Mihaela 
 

 

 

Oamenii se bazează foarte mult pe învățare în procesul de dezvoltare al copilului. Pentru că atunci 

când ne naștem nu știm să ne comportăm în societate, crescând, trebuie să învățăm multe dintre 

comportamente din mediul înconjurător. Pentru cei mai mulți dintre noi, această învățare începe cu familia, 

acasă. 

Învățarea vine în multe forme. Fie copiii învață în mod direct, prin a li se spune ce să facă, fie învață 

prin observarea vieții de zi cu zi. Învățarea și socializarea unui copil sunt influențate puternic de familia 

acestuia, deoarece familia este grupul social primar al copilului. 

Dezvoltarea copilului are loc fizic, emoțional, social și intelectual în această perioadă. Pentru a face 

o analogie, dacă ați construi o clădire mare, trebuie să vă asigurați că are o fundație solidă, astfel încât restul 

clădirii să poată rezista în timp. În cazul în care fundația nu este puternică, clădirea va avea probleme în a 

rămâne „în picioare”. La fel este și la copii, în cazul în care fundațiile nu sunt solide, este mai dificil să aibă 

succes în relațiile cu ceilalți și să își găsească echilibrul în viață. Deci, trebuie subliniată importanța familiei 

în dezvoltarea unui copil.  

Familia este responsabilă pentru modelarea unui copil și dezvoltarea valorilor și abilităților. 

În general, înțelegem valorile ca să putem face distincția între ceea ce este bine și ceea ce este greșit. 

Ca societate, avem norme și valori, iar acestea funcționează în conjuncție cu valorile și normele personale. 

Copiii sunt ca niște bureței care absorb totul din jurul lor și de multe ori uităm că ei ne urmăresc. O 

modalitate bună de a învăța valorile este de a discuta cu copiii importanța valorilor sănătoase și nesănătoase. 

Chiar și atunci când copilul este mic, oferindu-le unele responsabilități, cum ar fi curățarea mesei sau 

înveselirea unui prieten/frate atunci când acesta este  bolnav, va începe să învețe importanța acestor valori. 

În plus, explicarea importanței valorilor îl va ajuta pe copil să înțeleagă consecințele. Este sarcina familiei 

să învețe și să transmită valorile pe care copilul le va folosi pentru a-și ghida propria viață. Încercarea de a 

expune valorile în familie este importantă, deoarece prezența unui copil trebuie să fie întotdeauna luată în 

considerare. 

Din momentul în care un copil se naște, el începe să învețe abilitățile nesesare existenței lui: abilitățile 

motorii, abilitățile lingvistice, abilitățile cognitive, și abilitățile emoționale. În ceea ce privește abilitățile 

motorii, este în mare parte responsabilitatea familiei pentru predarea acestor abilități. Copilul va învăța să 

stea în picioare, să meargă, să alerge, să se cațere, să țină o lingură, și așa mai departe. Acestea par atât de 

naturale pentru noi ca adulți, dar ele sunt abilități care trebuie să fie bine reglate la o vârstă foarte fragedă, 

și ele consolidează independența copilului, care este esențială pentru dezvoltarea sa. 

Competențele lingvistice sunt o altă componentă esențială a rolului familiei în dezvoltarea copilului. 

Dacă nu se vorbește cu copilul, el nu va învăța niciodată limba vorbită. Dezvoltarea abilităților lingvistice 

de la o vârstă fragedă este, de asemenea, esențială pentru dezvoltarea globală a copilului. 

O altă abilitate care este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului este emoția. Abilitățile 

emoționale sunt importante pe parcursul întregii vieți a copilului, deoarece acestea îl determină  să aibă 

simpatie și compasiune pentru alții, precum și să poată să gestioneze eșecul sau succesul care apare, 

inevitabil, într-un moment al vieții. În cazul în care copilul nu are abilități emoționale corespunzătoare, el 

nu va fi în măsură să se descurce în situații problematice și să gestioneze rezultatele negative. În cazul în 

care le lipsesc abilitățile emoționale, aceasta ar putea duce ulterior, într-o etapă de vârstă, la alegeri 

distructive.  

Pentru a ajuta la dezvoltarea abilităților emoționale ale copilului, membrii familiei trebuie să îl învețe 

de mic emoțiile de bază, să îl învețe să zâmbească la alți copii, să împartă, să dăruiască. Când un copil se 

simte într-un anumit fel, numirea emoției și descrierea ei sunt importante pentru ca el să înțeleagă ce simte. 

Odată ce această fundație este stabilită, copiii pot învăța să răspundă la sentimentele lor.  
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Familia poate fi foarte utilă în dezvoltarea abilităților unui copil cu perspective multiple. 

Părinții sunt primii profesori pentru copii. Ceea ce copilul învață prin interacțiunile dintre membrii 

familiei și el, este ceea ce acesta va transporta pentru tot restul vieții lui în relațiile cu ceilalți. Prin această 

socializare cu familia, copilul va primi suficiente instrumente pentru dezvoltarea interpersonală, va învăța 

modul corespunzător de a trata o persoană, va învăța să aibă încredere și să dezvolte prietenii. 

Odată cu integrarea școlară, copiii vor dobândi mai multe abilități publice și sociale. Dar în mediul 

familial, acasă, copiii învață într-adevăr să fie ei înșiși și să se exprime pe deplin. Crearea unui mediu sigur, 

deschis acasă, este foarte importantă pentru creșterea și dezvoltarea copilului. 

Ca părinte, recunoașterea nevoilor copilului este foarte importantă. Oferindu-i copilului organizare și 

consecvență îl ajută să dezvolte sentimente de securitate. Când copilul se simte în siguranță, el este capabil 

să dezvolte mult mai multe abilități. Când simte că poate avea încredere în cei din jur, atunci se va simți în 

largul lui și va putea fi el însuși. Încrederea se stabilește prin atașament atunci când nevoile de bază și 

emoționale ale unui copil sunt îndeplinite. 

Creșterea copiilor poate fi foarte dificilă, dar poate fi, de asemenea, extrem de plină de satisfacții. 

Este imposibil să fii perfect tot timpul, dar te poți strădui întotdeauna să fii cel mai bun atunci când vine 

vorba de rolul tău în dezvoltarea copilului. Nimeni nu este perfect și nici o familie nu este perfectă. 

Cunoașterea importanței rolului familiei în dezvoltarea copiilor este esențială. Crearea unui mediu în 

care copilul poate învăța abilitățile și valorile, precum și să învețe să socializeze, creează o bază solidă pe 

care copilul poate crește și se poate dezvolta. 
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Importanța educației în familie 

 

Profesor Stan Roxana 

 
Un proverb spaniol spune că familia este o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată. Familia 

reprezintă locul în care copilul este îngrijit și educat, educație premergătoare celei școlare, educație 

denumită și cei șapte ani de acasă. În primii ani de viață copilul este dependent de părinți, dar 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. Aristotel spunea că „familia este asocierea stabilită în mod 

natural pentru satisfacerea nevoilor zilnice ale omului”, dar educația în familie pune bazele dezvoltării 

psihice ale copilului iar educația sa la nivel psihic trebuie sa urmărească pas cu pas evoluția 

fizica,urmărindu-se concomitent educația intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai 

important rol in evoluția psihica a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta 

vârsta,rolul exemplului este foarte important. 

De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume 

si viața, despre fenomene din natura si societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea 

continua 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, ii vor învăța sa se exprime corect si coerent. Însușirea vorbirii de către copiii cu 

cei din jur. Părinții trebuie sa 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 copiii își însușesc primele cunoștințe,își formează primele reprezentări si dobândesc 

experiențe morale. Părinții ii învață de timpuriu pe copii sa înțeleagă ce este "bine"si ce este"rău", ce este 

"permis"si ce este "interzis". Pentru unele fapte si acțiuni, copiii sunt încurajați si lăudați, iar pentru altele 

sunt dojeniți de către părinți. 

„A învăța să ai încredere este una dintre cele mai dificile sarcini ale vieții.” (Isaac Watts) 

Și o parte din această sarcină (pentru că cealaltă revine părinților elevilor), intră în atribuțiile 

profesorilor, persoane care din dragoste și dăruire își vor căuta tot timpul ultima fărâmă de putere și timp, 

pentru a dezvolta încrederea elevilor în ei înșiși, în propriile capacități de învățare și în puterea Universului. 

Problema lumii moderne, după cum atrăgea atenția Dalai Lama este: ”Oamenii trebuie iubiți și lucrurile 

folosite. Haosul lumii de azi este pentru că iubim lucrurile și folosim oamenii”. 

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.  

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.  

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, 
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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.  

Acest ”COPILAȘ” pășește pragul școlii sub forma unor copii, pentru care dezvoltarea motivației 

pentru cunoaștere ar fi imperios să se facă încă din perioada micii copilării. Din punctul meu de vedere este 

foarte importantă atitudinea părinților față de instituția-școală și față de cadrele didactice. Acestea din urmă, 

cu competența și harul lor pot influența motivația elevului, dar scopul este atins în totalitate dacă în această 

”echipă” intră și părinții și vâslesc în același ritm, pe același fluviu al cunoașterii. Numai așa, beneficiile 

cognitive, emoționale și cele socio-relaționale ale copilului-elev pot să fie dezvoltate, menținute și 

perfecționate pentru a pune bazele unui viitor adult, complet din toate punctele de vedere. 

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. 

Aș încheia acest articol cu un citat sugestiv și de luat în seamă de părinții care consideră că școala și 

dascălii ei sunt responsabili de tot și de toate, uitând că baza este la domniile lor, iar fără o bază solidă, 

școala nu are pe ce să se sprijine pentru a crea valori.  

„Diploma celor șapte ani de – acasă ai copilului exprimă calificativul părinților” (Valeria Mahok)  

                           

  

1246



 
Rolul si importanța educației în familie 

 

Prof. înv. preşcolar Stan Silvia                                                                                               

Gradinita Nr. 210 

                 

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dar 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. 

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. 

Familia este importanta in educatia copiilor pentru ca are o influenta deosebita asupra acestora, 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. 

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 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 
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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. 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. 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. 
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Cei şapte ani de acasă 

 

Prof. înv. primar: Stan Violeta                                                                                                  

Şcoala gimnazială nr. 3 Mangalia 

 
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. 

În primii ani de viață copilul are nevoie de satisfacerea nevoilor imediate. Nevoile bebelușului și felul 

în care mama le tratează, influențează în foarte mare măsură comportamentul viitorului adult. După vârsta 

de un an apar crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. Copilul este 

egocentric și știe că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorința. După vârsta de doi ani aceste crize 

se transforma în ,,simptmele” unui copil răsfățat, pe termen lung. De aceea părinților le revine sarcina de a 

controla aceste crize ale copiilor și de a știi cum sa le facă față, să le prevină și să le stopeze. După cinci ani 

înțeleg regulile iar între cinci și șase ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin 

repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat și așa mai departe) se formează cel 

mai bine obiceiurile dezirabile. Tot acum, sau chiar mai repede (la trei, patru ani) copilul învață, la început 

prin imitație, reguli de politețe. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm și copilul va vorbi calm. În 

general, copiii care țipă sunt cei în ale căror familii se vorbește pe un ton răstit.  

Tot în această perioadă se învață și formulele de adresare. Un copil care va fi învățat de mic să se 

adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuși să schimbe mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulți 

copii care ajung chiar și în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu ,,dumneavoastră”, tocmai 

pentru că, în familie a fost învățat să spună tuturor ,,tu”.  

Deci, ce trebuie să știe un copil ,,de acasă”? Până la vârsta de șase, șapte ani, un copil trebuie să aibă 

dezvoltate, în principal prin educația primită ,,acasă”, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, 

să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politețe, învață din regulile impuse în 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, emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială 

Să vorbim puţin si despre cei şapte ani de acasa. După anii “90 acest concept a cam dispărut din 

cotidian, pentru că au aparut familii bogate si atunci copii au primit o educaţie prin strainatate, şi din ce ştiu 

eu pe la ei nu exista aşa ceva, adica omul se vede la maturitate dupa cei şapte ani de acasa. 

De fapt ce sunt cei şapte ani de acasă, pe care cei bătrani îi invocă atunci când este nevoie de acest 

lucru? Pâna în clasa primară, cam pe la şapte ani, stăm mai mult cu părinţii, bunicii, cu familia si cei 

apropiaţi în general. Cei din familie încearcă să te sfătuiască şi să te educe cum ştiu ei mai bine, ca tu pe 

viitor să poţi intra în viaţă cu minim de lecţii despre viaţă in general. Cum să respecţi bunicii, cum să 

respecţi familia şi pe cei mai în vârstă, mai departe la şcoală respectul faţă de profesori, colegi şi cercul de 

prieteni pe care îl ai. Respectă ca sa fii respectat este una dintre bunele vorbe din bătrâni, spuse de părinţii 

noştrii. Dacă respecţi pe cei din jur, te respecţi pe tine şi ai oportunitatea de a fi integrat mai bine in societate. 

 

1249



Acum, după cum am văzut în viaţă, sunt multe persoane care pur si simplu nu pot fii respectate, pentru 

ca nu ştiu sa se comporte în lume şi care probabil nu au cei şapte   ani de acasă, care să-i confere un echilibru 

si respect faţă de cei din jur. Mulţi, datorită comportamentului ciudat faţă de semenii lor, se autoizolează 

de cei din jur şi tind să dispară treptat din viaţa socială. 

În rest aceşti şapte ani de acasa sunt pentru unii, şi pe bună dreptate, piatra de temelie a vieţii pe viitor. 

De aceşti ani depinde de cum vei fii integrat in societate, cum vei fii agreat de cei din jur si bineînţeles îţi 

poţi ordona viaţa şi stilul de viaţă alături de cei dragi. La rândul tău, odată cu trecerea timpului, când vei 

deveni mai înţelept, o să dai si tu aceste sfaturi copiilor, nepoţilor si celor dragi, ca şi ei sa aibă la baza cei 

şapte ani de acasă, să poată merge in viaţă deschis si cu un viitor sigur. 
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IMPORTANŢA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

 

 
Prof. înv. primar, Stanca Cristina 

Şcoala Gimnazială Mădulari-Cernişoara, Judeţul Vâlcea 
 

 

 

Primii ani de viaţă constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 

personalităţii şi inteligenţelor. Elementele care contribuie la modelarea unei persoane sunt: familia, şcoala, 

prietenii şi colegii, comunitatea, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume, ca ansamblu, care 

ajung la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor medii de informaţie la care are acces. 

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: creează condiţiile dezvoltării fizice, 

emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic. O mare parte dintre 

cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele 

sau obişnuinţele de comportament, copiii le dobândesc prin educaţia primită în familie. 

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 stabileşte regimul de viaţă al 

copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală şi 

socială. 

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. Există 

situaţii când părinţii fie nu au posibilităţi 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.  

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  cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte). 

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 explice copiilor sensul unor 

fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 

Copiii 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. 

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. 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie prima lui şcoală. 

În acest mediu, copilul învaţă să se cunoască, 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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Cei șapte ani de acasă! 

 

Stanca Gabriela 

 

 

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 are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca 

om. Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că ştim că „există 

evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”[1], respectiv a copilului. 

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 

raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul 

unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic  în familie şi societate); părinţii 

care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); 

părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr 

dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale.[2] 

„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor 

noastre”.[3] Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi 

educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În 

educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă 

mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul 

contrar.”[4] 

Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija 

să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un 

rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul 

sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar 

spirituală”.[5] „Trebuie să amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc 

deja în inima lui, încă din pântece, imaginile viciului şi a patimilor.”[6] Comportamentul plin de afecţiune 

al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentul comuniunii sociale. El favorizează 

comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, 

afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil.”[7] 

Atunci când cunun, le spun soţului şi soţiei: „relaţiile conjugale, respectul, dragostea, tandreţea şi 

căldura sufletească – sunt 90% din educaţia copiilor, restul trebuie doar subliniat şi nici nu trebuie să 

vorbiţi mult”. (Ptotoiereul Valerian Krecetov)[8] 

Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o 

grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, 

agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia se 

comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 

spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor 
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văzute în spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din jur.”[9]  Toate acesta îl pot marca 

profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în 

părinţi.”[10] Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, 

rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai mare asupra lui”[11]. 

Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 

Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 

armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.”[12] 

Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit 

la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se 

autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale 

omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea 

unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele 

asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, 

să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte 

cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor 

(şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

CONCLUZII 

Lumea e condusă din camera copilului (Tholuck)[13] 

După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor este 

esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. […] Aici se trezesc şi încep să se 

dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să creadă 

(în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă 

în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, 

din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt.”[14] 

Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. „Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la 

părinţii săi, unde va învăţa să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în 

fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau 

totul şi imită totul…”[15] 

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de 

a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 

nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de 

puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact.  

Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, 

dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt 

ca stimulent asupra propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos. 
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Importanta educatiei in familie 

 

Stanca Lavinia 

 
Etimologic, termenul „famile” provine din latinescul familia,- ae, care înseamnă totalitatea membrilor 

dintr-o casă. Acest termen s-a schimbat în decursul vremurilor, căpătând conotaţii diferite. Termenul de 

„familie”, introdus în Ţările Române după 1696 prin filieră neogreacă, desemnează grupul social format 

din soţi şi copiii lor, grup numit până atunci „fămeie”. Familia a fost şi este un mediu natural al copilului, 

îndeplinind o influenţă esenţială asupra dezvoltării acestuia. Primul univers al copilului îl constituie familia, 

ceea ce reprezintă o imagine la scară redusă a societăţii în care acesta va trebui să se integreze.    

                       

Funcţia de socializare: reprezintă una dintre funcţiile de bază ale familiei, în care copiilor li se dă 

oportunitatea să devină membrii activi ai societăţii; absenţa totală a interacţiunii din familie ilustrează 

nevoia fiinţei umane de socializare. Funcţia de socializare a fost afectată de evoluţia lumii contemporane, 

părinţii nemaiputând asigura transmiterea de cunoştinţe copiilor şi satisfacerea nevoii de instrucţie şi 

standardul exigenţelor actuale.       

                                                       

O temă importantă a fost şi  continuă să rămână problematica rolului educativ al părinţilor şi al 

raporturilor dintre părinţi şi copii. Câteva dintre elementele acestui climat care constituie premisele 

dezvoltării copiilor sunt: iubirea, maturitatea emoţională, comunicarea empatică şi responsabilitatea.                                                                                                                                     

 

Literatura de specialitate pune accentul pe importanţa familiei, în deosebi a relaţiei timpuri dintre 

părinţi şi copil în dezvoltarea ulterioară, intelectuală, emoţională şi socială a acestuia, fiind răspândită o 

terminologie variată: „modele de creştere a copiilor”, „stil educativ al familiei”, „climat educativ”, „practici 

parentale de creştere a copiilor”. 

                                     

Familia are un rol fundamental printre factorii detereminanţi ai dezvoltării copilului: rolul ei e de a 

satisface trebuinţele acestuia. Dezvoltarea oportunităţilor pentru familie de a se implica în educaţia copiilor, 

promovarea instrucţiei scolastice şi a realizăriielevului reprezintă obiectivele parteneriatului educaţional.                                                                                                                 

 

Familia ca instituție primară de formare și educare a copilului se găsește de multe ori în opoziție cu 

școala și societatea socioculturală sau profesională. Una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană, 

o instituție stabilă cu rosturi fundamentale pentru indivizi și societate o reprezintă familia ( M. Voinea, 

1996).                                                                                                           

 

Studiile de analiză aprobă tot mai mult că perioada petrecută în familie este decisivă pentru evoluția 

personalității copiilor și pentru integrarea școlară și socială. Modelele dezvoltării sociale ulterioare și 

succesul social al individului sunt imprimate de modelul adultului și al interrelațiilor din familie. În urma 

studiilor realizate s-a constatat că implicarea părinţilor are cel mai puternic efect asupra îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare. 

 

În concluzie, prima relație a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia, cel mai important grup 

social și prima care influențează, modelează și își pune amprenta pe întreaga sa personalitate, aceasta 

reprezentând ceea ce este specific fiecărei persoane și o deosebește ca individualitate și care este dezvoltată 

în mediul familial, unde copilul învață comportamente adecvate. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar Stanciu Camelia 

Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov 

 
 
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. 

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. 

„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.  

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. 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. 

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. De asemenea, 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.  
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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. 

 

 

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. 

 

  

1256



 

 

IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

STANCIU DANIELA 

 

 

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. 

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. 

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. 

Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” 

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. 

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, 
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am realizat o listă a bunelor maniere pe care copiii trebuie să le cunoască pentru a dovedi educația parentată 

ce le-a fost oferită 

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. 

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. 

„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.” 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Educatoare: STANCIU DELIA, TURCU CLAUDIA                                                          

Gradinita “Mircea Santimbreanu”, Brad, HD 

          
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. 

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. 
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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 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. 

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. 

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”, 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. înv. primar. Stanciu Dobrița                                                                                           

Școala Gimnazială nr. 1 Comana 

 
 

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 ăn 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 viată, 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 îmbogăti 

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 manifestarii active a setei de cunoaștere,al 

curiozitătii lor cu privire la originea lucrurilor din jur.  

În familie copiii îți însușesc primele cunoștințe,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 și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele 

sunt dojeniți de către părinti. 

Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilitați clare și diverse. 

Întrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilitatilor 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și 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. 
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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 severă”-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  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 

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 rigidă” 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 libertină” creează o atmosfer 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. 
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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 spiritual-estetic. 

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 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. 

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. 

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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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. 

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. 

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. 
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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, emoţional etc. 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.  

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”.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. 

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. 

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  contribui la formarea personalităţii acestora. 
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Şcoala este o instituţie educativă  importantă, cu reguli stricte ce trebuie respectate în aşa fel încât 

copilul să beneficieze de cea mai buna învăţare. Solicitările cadrelor didactice nu fac altceva decât să îl 

ajute pe copil să se identifice din punct de vedere profesional în societate, determinând capacitatea acestuia 

de învatare şi acumulare a cunoştintelor necesare pentru viaţă. 

Şcoala este o instituţie organizată, având la bază dotări materiale specifice ( clădire, material didactic, 

cadre didactice calificate ). Elevii care învaţă în şcoli sunt de anumite vârste şi sunt grupaţi pe anumite clase 

şi cicluri. Instituţiile şcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza unor legi, regulamente, programe, pe baza 

unui curriculum şi a manualelor şcolare. Şcoala urmăreşte să dezvolte personalitatea copilului , să-i formeze 

orizontul cultural, să-i cultive înclinaţia către frumos, să-l înveţe să gândească, să-i formeze deprinderi de 

muncă şi de comportare corectă în societate. Ea dispune de cadre tot mai bine pregătite pentru a îndruma 

procesul instructiv-educativ, creează un mediu educativ propice atât dezvoltării fizice cât şi a celei 

intelectuale a tinerilor . 

De asemenea, prin intermediul şcolii copilul va putea interacţiona cu colegii de clasă, va reuşi să se 

integreze într-un mediu social nou, va dobândi anumite abilităţi practice de învaţare a limbilor străine ori 

de mănuire a calculatorului. 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. 

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. 
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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. 

În 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.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 

-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 

-Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante şi 

accesibile vârstei. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 

faţă de cealaltă. Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în  aşteptările părinţilor privind 

activitatea cadrelor didactice: 

-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii;  

-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

-să întărească discipina copiilor; 
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-să comunice des şi deschis cu părinţii; 

-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 

-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 

-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 

Şcoala trebuie să implice părinţii în  toate evenimentele importante organizate  în cadrul instituţiei 

(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), astfel încât aceştia să completeze misiunea educativă a şcolii,  

prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, iar atunci când situaţia o impune 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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ŞCOALA  - FURNIZOR DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE 

 
 

ÎNV. STANCU LUIZA                                                                                                                                                                    

ŞCOALA ,,EPISCOP DIONISIE ROMANO” – BUZĂU 

 

 

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  contribui la formarea personalităţii acestora. 

Şcoala este o instituţie educativă  importantă, cu reguli stricte ce trebuie respectate în aşa fel încât 

copilul să beneficieze de cea mai buna învăţare. Solicitările cadrelor didactice nu fac altceva decât să îl 

ajute pe copil să se identifice din punct de vedere profesional în societate, determinând capacitatea acestuia 

de învatare şi acumulare a cunoştintelor necesare pentru viaţă. 

Şcoala este o instituţie organizată, având la bază dotări materiale specifice ( clădire, material didactic, 

cadre didactice calificate ). Elevii care învaţă în şcoli sunt de anumite vârste şi sunt grupaţi pe anumite clase 

şi cicluri. Instituţiile şcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza unor legi, regulamente, programe, pe baza 

unui curriculum şi a manualelor şcolare. Şcoala urmăreşte să dezvolte personalitatea copilului , să-i formeze 

orizontul cultural, să-i cultive înclinaţia către frumos, să-l înveţe să gândească, să-i formeze deprinderi de 

muncă şi de comportare corectă în societate. Ea dispune de cadre tot mai bine pregătite pentru a îndruma 

procesul instructiv-educativ, creează un mediu educativ propice atât dezvoltării fizice cât şi a celei 

intelectuale a tinerilor. 

De asemenea, prin intermediul şcolii copilul va putea interacţiona cu colegii de clasă, va reuşi să se 

integreze într-un mediu social nou, va dobândi anumite abilităţi practice de învaţare a limbilor străine ori 

de mănuire a calculatorului. 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. 
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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 un orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de viaţă 

-stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

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. 

Şcoala trebuie să implice părinţii în toate evenimentele importante organizate în cadrul instituţiei 

(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), astfel încât aceştia să completeze misiunea educativă a şcolii,  

prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, iar atunci când situaţia o impune 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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PĂRINŢII, PRIMII PROFESORI… 

 

Prof. înv. prim. STANCU MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GALA GALACTION 

MANGALIA, JUD. CONSTANŢA 
 

 

Chiar dacă nu există şcoală de specialitate pentru meseria de părinte, fiecare primim şi urmăm 

modelul de la părinţii noştri. Aducem în viaţa de familie valorile, cultura, obiceiurile, dar şi temerile, 

frustrările, nemulţumirile…toate oferite de părinţii noştri. Micuţul venit pe lume în noua familie va primi 

şi el, la rândul lui obiceiurile, valorile, cultura părinţilor, dar şi “moştenirea” cu care au intrat, ca părinţi, în 

această familie. 

Stimularea intelectuală în primii ani de viaţă, 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, Fraser 1959 – a constatat, în urma unui studiu efectuat pe copii 

de 12 ani, că există o corelaţie pozitivă puternică între coeficienţii de inteligenţă (QI) înalţi şi nivelul 

încurajării parentale, atmosfera familială generală şi numărul cărţilor citite în familie. 

Severitatea exagerată – manifestată prin interdicţii, prin brutalitate şi prin privaţiuni de tot felul – îşi 

va lăsa amprenta asupra personalităţii în formare a copilului. Unii părinţi impun copiilor lor un volum mare 

de sarcini, interzic participarea la activitaţi recreative, la jocurile specifice vârstei şi utilizează frecvent 

pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.   

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. 

Părintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici în 

formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. Aceşti părinţi consideră că şcoala, viaţa în general, are o 

serie de cerinţe care depăşesc posibilităţile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenţă rară”, fie 

neajutoraţi, plăpânzi, fragili, şi de aceea trebuie menajaţi. Apar astfel atitudini de îngâmfare, de exacerbare 

a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilităţi, dar şi atitudini de subevaluare a copiilor, precum şi slabe 

posibilităţi de adaptare la situaţii noi.  

Atitudinea protectoare a părinţilor se poate manifesta şi prin limitarea excesivă a libertăţii şi 

independenţei de acţiune a acestora, a iniţiativei.  

Părinţii devin deosebit de preocupaţi de copil, manifestă o teamă permanentă pentru viaţa şi 

activitatea copilului lor, şi de aceea stabilesc ei direcţiile de acţiune şi comportare fără să accepte abateri, 

plângeri sau nemulţumiri.  

Principala consecinţă se exprimă într-un comportanment lipsit de iniţiative, instalarea unei temeri 

nejustificate de acţiune, şi mai ales de consecinţele ei, în ultimă instanţă, timiditate exagerata. În condiţiile 

social-economice actuale, se manifestă doua 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 doua 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. 

Şi totuşi, sunt atât de sentimentale afirmaţiile copiilor: “Tata este eroul meu!”, “Când voi fi mare, 

vreau să fiu ca mama mea!”. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Profesor învățământ primar - STĂNICĂ CARMEN                                                                

Școala Gimnazială Nr. 1 ”I. L. Caragiale”, Dâmbovița 

 

 

MOTTO: ”Timpul e cel mai bun educator” 

Potrivit acestui proverb, în timp și la timpul potrivit, TOTUL – educația, instruirea, dezvoltarea 

personală - se realizează pe etape, de la simplu la complex, prin urmarea unor pași mici, mai întâi în sânul 

familiei, apoi continuând cu mersul la școală, la serviciu, locul în societate, un copil devenit adult, îl ocupă 

datorită unei EDUCAȚII obținute în TIMP. 

FAMILIA este celula fundamentală a societății noastre, rolul acesteia fiind foarte important în ceea 

ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi 

spiritual-estetic.   

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 părinții trebuie să le ofere din plin copiilor vor fi 

abordate neapărat într-o manieră constructivă, încă de la naștere.  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 copilul. 

Școala are un rol important în educația copiilor, insă cel mai mult conteaza lecțiile primite în familie. 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți, de la mâncare, la 

îmbrăcăminte, de la activitățile în care este implicat acesta, până la școala la care merge. Rolul mamei și al 

tatălui sunt diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale, mama având 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. 

Ambii părinti sunt un model pentru copil. 

Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o 

pot face părinţii pentru acesta. 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.  

Astfel, „cei şapte ani de acasă” reprezintă opera ambilor părinţi, cât şi a mediului familial în care 

copilul crește, se dezvoltă, evoluează. Copilul învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde 

normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se integra în societate.  

Bineînțeles 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.  
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În final, copilul va fi fericitul beneficiar al unei educații depline, deoarece : 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  

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. Prezența taților și a mamelor în 

creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

PROF. STĂNICĂ FLORICA,                                                                                               

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ACAD. MARIN VOICULESCUʺ,                                     

JUDEŢUL GIURGIU 

 

 

Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada 

copilăriei mici.  Încă din primii ani ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea 

psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Aceasta trebuie să împlinească aproape 

toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care 

condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare.   

În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, 

cognitiv şi afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului 

faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în care 

copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate. 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.  

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. 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 cuspecialiştii 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. Efortul familiei este esential ȋn educarea copilului ȋn vederea adaptării optime 

la mediul social ȋn menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale, ȋn dezvoltarea şi menţinerea stării de bine.  

Starea de bine reprezintă acceptarea de sine (atitudine pozitivă faţă de propria persoană), relaţii 

positive cu ceilalţi (toleranţă, sociabilitate, ȋncredere ȋn oameni, nevoia de a oferi şi de a primi afecţiune, 

atitudine empatică deschisă şi caldă) autonomie (independent, rezistenţa la presiunile de grup, 

autoevaluarea după standard personale şi nu după expectanţele şi standardele celorlalţi), control, sens şi 

scop ȋn viaţă (copilul poate să facă o analiză adecvată a punctelor sale tari, slabe şi a oportunităţilor pentru 

valorizarea nevoilor personale; ei se bucură de present şi au ȋncredere ȋn viitor, fiind convinşi că trebuie să 

te implicit pentru a reuşi) şi, nu ȋn ultimul rând dezvoltarea personală (atitudine deschisă faţă de experienţe 

noi, valorizarea propriului potential, capacitatea de autoreflecţie, percepţia schimbărilor de sine positive, 

eficienţă, creativitate ȋn nevoia de provocări şi respingerea rutinei.  
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Familia reprezintă liantul care uneşte relaţiile dintre copil şi mediul social. Asigură astfel, condiţiile 

necesare trecerii prin toate stadiile de dezvoltare ale copilăriei, piloni ce stau la baza structurării 

personalităţii individului. 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. 

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.  

Educaţia trebuie ȋnţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii. Ea reprezintă nu numai 

responsabilitatea educatorilor dar şi a comunităţii şi a familiei ȋn care se naşte şi creşte copilul. 
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Cei șapte ani de acasă 

 

 

Stănilă Alexandra 
 

 

Un vechi proverb englezesc spune: „Politețea nu costă nimic și cumpără orice!” 

Expresia „cei șapte ani de acasă” este folosită în general pentru a descrie conduita unei persoane într-

un context anume, însă, cu toții credem că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în 

familie, definește în bună măsură viitorul adult. 

Baza formării unui comportament corespunzător a copilului este relația afectivă cu părinții. Dragostea 

pe care am primit-o de la părinți mi-a permis să mă dezvolt și să am încredere în proprile forțe. Iubirea 

mamei și a tatălui m-au făcut să mă simt protejată, iar această idee de siguranță mi-a creat deschiderea spre 

învățarea și asumarea regulilor de comportament. 

Părinții sunt modelele fiecăruia dintre noi, iar prin comportamentul nostru se oglindește caracterul 

părinților. Ei au stabilit pentru mine reguli realiste, echilibrate și întodeauna mi-au spus ce se va întâmpla 

dacă nu le respect. 

Cea mai prețioasă recompensă pentru mine nu a fost cea materială, ci exprimarea mulțumirii și a 

bucuriei pe care mi le-au arătat de fiecare dată când făceam o faptă bună. 

A fi bine crescut nu înseamnă peste tot același lucru, atât contextul cultural-istoric obiectiv al 

societății, cât și standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiția celor „șapte ani de acasă”. 

Printre principalele „ingrediente” care compun ceea ce se înțelege, în mod tradițional, un copil „bine- 

crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înțelegerea normelor 

sociale, manierele la masă, recunoașterea greșelilor, tact și toleranță, etc. 

În concluzie, cei șapte ani de acasă „ne definesc” și „ne însoțesc” pe tot parcursul vieții. 
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ÉTUDE: Le rôle de la famille dans l’éducation 

 

 

Prof. Stănilă Ana-Maria 

Liceul « Preda Buzescu », Berbești 

 
 

 

La famille est le milieu où on commence l’éducation de l’enfant. S’il y a des erreurs dans l’éducation 

familiale, alors la tâche de l’enseignant sera assez difficile, car il y a des problèmes qui doivent être résolus 

pour pouvoir construire quelque chose de bon après. Voilà quelques erreurs courantes commises par les 

parents : 

- Ne pas traiter leurs enfants comme des individus, ne pas les accepter en tant qu’individus peut aussi 

amener les parents à trouver les comportements de leurs enfants étranges et répréhensibles, même s’ils ne 

le sont pas. Dans ce cas, ce que nous faisons, c’est personnaliser nos enfants avec nos personnages, pas 

avec leurs personnages personnels. De plus, nous interprétons cela comme une sorte d’éducation. Une telle 

méthode éducative aura un impact négatif sur la vie scolaire car elle peut entraîner des problèmes de 

personnalité chez l’enfant. Prendre garde de ne pas interférer avec l’inconduite, souligne la nécessité 

d’éviter les interventions inutiles. 

- être trop anxieux et voir le monde extérieur comme une menace complète pour l’enfant nuit au 

développement social de l’enfant. En particulier, empêcher la socialisation de l’enfant en pensant que le 

cercle d’amis sera lésé (obstacles limitant la taille de l’enfant) peut faire que l’enfant devienne une personne 

nerd. Cependant, un être humain est un être social et doit l’être. Le développement social de l’enfant est 

une question importante pour la réussite scolaire. 

- 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. 

Ces erreurs peuvent apparaître aussi dans le cas d’une protection excessive ou d’un désir intense des 

parents de voir que leurs enfants réussissent dans la vie.  Il n’est pas juste non plus de rester 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.  

L’importance de la famille dans l’éducation est grande. 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. 

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.  

Le fait que la technologie évolue à une vitesse effrénée nous a permis de constater les grands 

changements en peu de temps. 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. 

Les jeux d’intelligence éducative fournissent aux enfants des exercices cérébraux quotidiens qu’ils 

peuvent utiliser pendant une certaine période de temps. Comme ces exercices sont entièrement conçus sous 

forme de jeux, ils attirent les enfants et ne sont pas considérés comme une responsabilité supplémentaire 

par l’enfant. De cette façon, l’enfant développe ses capacités mentales tout en pensant qu’il joue à des jeux. 
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En plus de l’attention et du niveau de mémoire de l’enfant, il donne des indices importants sur le potentiel 

de l’intelligence visuelle-verbale et numérique. 

C’est toujours la famille qui doit trouver les meilleures voies pour l’éducation de l’enfant parce 

qu’elle connaît toutes ses qualités, tous ses points forts ou faibles et sait exactement quelles côtés exploiter 

pour avoir du succès.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

PIP Stănimir Carmen - Alina,                                                                                                        

Școala Gimnazială Slobozia Mândra, Jud. Teleorman 

 

 
“Sarcina părinților este în esență privilegiul (și într-adevăr, ar trebui considerat un privilegiu divin) 

de a permite unui suflet să intre în contact cu lumea pentru a evolua”. (E. Bach)   

Perioada în care trăim este caracterizată de schimbări culturale și sociale profunde, de o dezvoltare 

tehnologică accentuată 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 zilele noastre, informațiile 

din mass-media, televiziune și internet contribuie, de asemenea, la formarea tinerilor și a celor foarte tineri.1 

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 părintească autoritară care a emis interdicții și obligații, 

la fel cum ar fi excesiv pentru familie să considere aspectul emoțional ca primar și să delege sarcina de a 

preda regulile, școlii.  

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.2 

Prin urmare, educația nu constă în aplicarea rigidă și riguroasă a principiilor sau un sistem de reguli, 

interdicții și premii care, dacă sunt aplicate, ne protejează de orice abateri de comportament.Educația în 

familie 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 și 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 afecțiunea profundă care se transmite de când copilul este mic și care constituie 

baza sigură în cadrul căreia se creează relații sănătoase. 

Numeroase studii psihologice au subliniat rolul special al mamei și tatălui în creșterea unui copil de 

când este nou-născut. Relația cu figura maternă reprezintă o modalitate afectivă și relațională care 

evidențiază în special zona de îngrijire înțeleasă ca primitoare, protecție, legătură, căldură, satisfacție 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 favoriza procesul de separare de mamă și de a introduce copilul 

în lumea 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 și un loc de 

mari conflicte, în fața căruia părinții își pot asuma două modalități comportamentale opuse și disfuncționale:  

 
1 https://www.psicologi-italia.it/famiglia/famiglia-e-bambini/articoli/leducazione-familiare.html 
2 https://educare.it/esperienze_progetti/esperienze/educare_familiare.htm 
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1. Se pot dovedi prea rigizi și nu tolereaza comportamentul agresiv al copiilor, constrângându-i în 

exprimarea emoțiilor în general; 

2. 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 propria agresiune.  

Aceste situații apar mai ales în faza adolescentă a copiilor.3În 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, 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.4 

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. 

                     

  

 
3 http://co-educazionealnidodinfanzia.blogspot.com/2012/09/limportanza-delleducazione-familiare.html 
4 https://www.italiamati.it/lorem-5.html 
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Cei șapte ani de acasa 

 

Ed. State Nadia Mioara                                                                                                                

G. P. P. Mugurașii - Rm. Sărat 

 

 

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 ca nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 

reguli de politețe, în special.  

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 

acumultate 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 primească 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. Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 

către copil în joacă lui și in comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diversi stimuli, 

modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiată. 

Astfel, el se va identifică 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 amandoi ca mâncăm tot ce ne da mami.” 

Astfel va exista o încercare de concordanță între imaginea impusa de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. La 

vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana 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 amandoi ca mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va 

exista o încercare de concordanță intre imaginea impusa de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar să ne controlam limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 

diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristete, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 

nu înseamnă că permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacțiomăm la cei din jur, pentru 

că ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 

restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învățăminte 

atât din situațiile și întâmplările  frumoase din viața voastră, cât și din cele negative. Este nevoie de însușirea 

responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți ca cel mic ne supraveghează, ne analizează, 

interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situații și va fi judecat, 

acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani?  Ei vor avea deprinderi de autoservire, ordine,  igienă,  curățenie 

si exprimarea propriilor nevoi, 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 inconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeste cadoul dorit, este 

pedepsit pentru diverse fapte, etc).  
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Consecvența în realizarea unei sarcini, concentrarea atenției, perseverența în realizarea uneri sarcini, 

alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  Unele din însușirile dobândite în această 

perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: spiritul de competitive, altruismul, cooperarea, atitudinea 

pozitiva fata de diverse sarcini, etc. Iar 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. 

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 neacceptat/ a de către ceilalti. 

 

 

 

  

1282



 

 

Rolul familiei în formarea omului de mâine 

 

STEF ALINA-ANGELICA 

 

' 'Nu există alt drum pentru viitor decât educația și iar educația.'' F. Mayor 

 

Personalitatea omului se formează sub influența a numeroși factori externi și interni, care se află într-

o permanentă confluență, întrepătrundere. 

Printre factorii esențiali implicați în formarea omului de mâine se numără: școala, familia, societatea, 

instituțiile, dintre acestea, școala și familia fiind două dintre instituțiile al căror rol este esențial în formarea 

personalității umane. 

Concepută ca o formă de comunitate umană, familia este, poate, cea mai trainică dintre ele. R.Vincent 

spune că ”0 familie constituie un grup înzestrat cu caracteristici proprii, care trăiește anumite obiceiuri, 

care respectă anumite tradiții, chiar inconștient, care aplică anumite reguli de educație, care creează o 

atmosferă", iar A. Berge spune că ”Familia reprezintă un soi de personalitate colectivă a cărei armonie 

generală influențează armonia fiecăreia dintre părți.'' 

În societatea contemporană se acordă o deosebită atenție familiei, care reprezintă pentru copil cel 

dintâi mediu uman în care el dobândește experiența primelor relații cu cei din jur. În familie învață copilul 

să se relaționeze cu cei din jurul său: părinți, frați, surori, bunici, învață să comunice și să se comunice, 

învață să se adapteze, să-și formeze personalitatea, dialogul dintre membrii familiei având un rol deosebit 

de important.  

În măsura în care familia, cu toți membrii ei îl ajută de mic pe copil să se formeze ca om, îl ascultă, 

îl motivează, îl susține, îi respectă personalitatea, îl ajută să-și formeze personalitatea, cu siguranță omul de 

mâine va fi unul cu o personalitate clar conturată și formată și va fi un factor esențial în societatea în care 

trăiește, învățând la rândul lui să stabilească relații și să trăiască în comunitate.  

În acest sens, pentru că familia este primul și cel mai important factor care contribuie la formarea 

omului de mâine, se poate spune că există câteva funcții foarte importante ale familiei. Aceste funcții ale 

familiei sunt influențate de starea generală a societății, de nivelul progresului tehnic și economic. Dintre 

funcțiile îndeplinite de familie ar fi cea economică, de socializare, de solidaritate familială. R. Hill consideră 

că există șase funcții ale familiei: 

 subzistența fizică a membrilor familiei prin producerea de hrană, adăpost și îmbrăcăminte 

mărirea numărului de membrii ai familiei 

socializarea copiilor pentru rolurile de adulți în familie și în alte grupuri sociale  

menținerea ordinii în cadrul familiei și între membrii familiei și străini 

menținerea moralului și a motivației pentru a îndeplini sarcini în familie și în grupuri sociale 

producerea de bunuri și servicii necesare pentru menținerea unității familiale 

După Parsons, funcțiile fundamentale ale familiei sunt: socializarea primară a copiilor pentru a deveni 

membri ai societății și stabilirea personalității adulților. 
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Funcțiile familiei au fost tratate în chip diferit, dar ceea ce este important este faptul că exercitarea 

acestor funcții este condiționată de tipul de familie, de forma de organizare a vieții de familie, de relațiile 

de autoritate, de diviziunea rolurilor în familie, dar și de tradiții, obiceiuri și chiar norme morale. 

Familia rămâne în ultimă instanță unul dintre factorii esențiali ai formării omului de mâine, fiind și 

primul dintre aceștia, pentru că un copil se naște în cadrul unei familii, crește și se dezvoltă în sânul acesteia, 

învățând să-și formeze aptitudini și atitudini, să socializeze, să se maturizeze și să ajungă la rândul lui să 

ajute la formarea personalității altor persoane. 
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Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. preșc. Camelia Ștefan                                                                                                    

Gr. P. P. ”Ștefania”, Tg. Mureș 

 

 

Viața de familie este prima școală a copilului. În acest mediu copilul învață primii pași în viață, pași 

care constituie baza educației lui, precum și importanța rolului pe care acesta îl joacă în familie. Educația 

de acasă nu înseamnă doar ceea ce le spun părinții copiilor sau ceea ce fac pentru ei, nu înseamnă un set de 

reguli bine stabilite, nu înseamnă autoritate severă, ci, ea presupune, de asemenea, modelele de 

comportament oferite în diferite contexte. Astfel, mediul familial joacă rolul primordial în ceea ce privește 

nivelul de educare al copilului. 

Pe tiparele dobândite în familie, copilul își construiește personalitatea, atât, prin imitare, cât și prin 

dorința de a deveni altfel, doar pentru a fi pe placul celor din jur. Rolul părintelui este esențial, în acest sens,  

iar puterea exemplului propriu constituie cheia dezvoltării armonioase a copilului pe toate planurile, atât 

emoțional, cognitiv, cât și din punct de vedere al interacțiunilor sociale.  

Copiii traversează o perioadă diferită, trăiesc în era tehnologiei, iar copilăria lor s-a schimbat, nu mai 

intearcționează atât de mult unii cu alții, se joacă tot mai puțin în aer liber, iar dependența de ecran a crescut 

într-un mod îngrijorător încă în primii lor ani din viață. Părinții devin, astfel, principalii dascăli ai copilului, 

tocmai pentru a-i ajuta să-și însușească aptitudini fundamentale de viață și pentru a le oferi un echilibru în 

ceea ce privește expunerea la ecran.  

Muarice J. Elias, Steven Tobias subliniau un principiu important în cartea ”Înteligența emoțională în 

educația copiilor”, și anume, acela care exprimă un fapt real, ”Poartă-te cu copiii tăi așa cum ți-ai dori să 

se poarte alții cu ei”. Atitudinea părintelui față de copil, reacțiile părintelui față de alți oameni, contribuie 

la imaginea pe care și-o creează copilul despre viață. Desi, în contextul actual, rolul părintelui este foarte 

solicitant, regăsirea simțului echilibrului, atât emoțional, cât și psihic, ajută copilul să se simtă iubit, 

confortabil și stabil în sânul familiei.  

Educația oferită în familie, prin puterea exemplului personal, este o metodă eficientă de învățare a 

comportamentelor dezirabile, a abilităților de rezolvare a diverselor probleme, a capacității de autocontrol 

emoțional. Astfel, copilul învață, în mod natural, cum să valorizeze și cum să imite un comportament, o 

situație sau cum să caute soluții la o problemă. 

Relația părinte-copil poate defini capacitatea lui de a relaționa cu cei din jur, de asemenea, va 

contribui la obținerea sentimentului reușitei și la împlinirea lui în viață. Harry Stack Sulliven a evidențiat 

importanța relațiilor sociale ale copiilor, care au un rol esențial în dezvoltarea personalității acestora. Astfel, 

el consideră că, ”stadiul dezvoltării personalității unui copil este echivalentul sumei tuturor relațiilor sale 

interpersonale, începând cu relația pe care o are cu părinții...” Când în familie se creează o atmosferă 

pozitivă, iar părinții îl vor ajuta pe copil să găsescă soluții la diverite probleme, atunci acesta își va dezvolta 

simțul responsabilității. 

Educația din familie are o importanță majoră în dezvoltarea copilului, iar valorile și scopurile 

părinților reprezintă un aspect esențial. Bagajul emoțional, cognitiv, afectiv al copilului reprezintă fundația 

pentru pregăitrea lui pentru viață, iar mediul educațional îi oferă posibilități mai complexe de cunoaștere, 

de predare a cunostințelor, achizițiilor necesare pentru dezvoltarea capacităților, a competențelor și 

aptitudinilor propice pentru pregătirea fiecărui stadiu școlar. 
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 Echilibrul și relațiile sănătoase între membrii familiei contribuie la puterea creatoare a copilului, la 

dorința lui de a privi lumea cu alți ochi, cu ochii cunoașterii dobândite în familie, de a privi lumea prin 

lentilele posibilului, frumosului, pozitivului.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Stefan Gabriela – Georgiana                                                                                                       

Gradinita cu Program Prelungit “Voinicelul” – Slobozia, Ialomita 

 

 

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. 

Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt 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. 

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. Atitudinile, 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? 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.  

Familia  permisiva - sta la polul opus al familiei severe, are un climat de “puf”. Asemenea copil va 

fi neajutorat, un egoist, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce parintii, doar 

indatoriri. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivitate. 

Familia rigida - prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 

nereusita si sanctiune.  

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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Parintii trebuie sa inteleaga bine relatia dintre fapta si masura educationala. In climatul educational 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, generozitatea si 

strictetea) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind daunator 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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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Profesor pentru învățământ primar, Ștefan Marilena 

                                                                             

 

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 
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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” 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Ștefan Mihaela Lucia                                                                                                      

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEȘTI 

 

Educația, un termen care totdeauna a fost înțeles diferit, de la un om, la altul. De când am primit 

provocarea, mă gândesc cum să abordez această temă: din perspectiva mamei (rol pe care îl îndeplinesc de 

34 de ani), din perspectiva bunicii (cel mai drag rol, de 7 ani încoace) dar mai ales din perspectiva 

profesorului (rol pe care mi-l asum de 36 de ani). De aceea, am căutat mai întâi definiția exactă a educației  

și am găsit că:  

lat. educo, educare = a crește, a îngriji, a instrui, a forma; dar si 

lat educo, educere = a scoate din (a scoate individul din starea de natură și a-l duce în starea de 

cultură); 

Aceste două definiții mi-au dat mult de gândit, care ar fi cel mai aproape de activitatea mea? 

În mitologia romană, zeița Edulica (Edusa) era răspunzătoare de hrănirea și creșterea copiilor, 

termenul de educație fiind utilizat pentru prima dată de Michel de Montaigne (1533-1592): "Condamn 

orice violență în educația unui suflet tânar." (Eseuri). 

Dicționarul  de pedagogie contemporană, Ed. Enciclopedica Româna, București, 1962  ,afirmă că” 

educația reprezintă un  fenomen social fundamental si originar, aparut odata cu societatea umană, 

împlinind functia socială de informare și de formare a omului. Este studiată de pedagogie, care a facut din 

ea obiect propriu de cercetare și noțiune centrală.  

Educația poate fi privită din trei perspective: 

 1. ansamblu de acțiuni desfășurate în mod deliberat într-o societate, în vederea transmiterii și 

formării la noile generații a experienței de muncă și de viață, a cunoștințelor, deprinderilor, 

comportamentelor și valorilor acumulate de omenire pâna în acel moment;  

2. efect al activităților desfășurate în vederea formării oamenilor conform unui model propus de 

societate; 

 3. proces prin care se formează, se dezvoltă și se maturizează laturile fundamentale ale ființei umane: 

fizicul, psihicul, moralul, esteticul; cognitivul, afectivul, volitivul; proces de devenire a omului "ființa în 

sine" în "ființa pentru sine".  

Dar Sorin Cristea in Dicționar de termeni pedagogici, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1998) 

afirmă că educația reprezintă o activitate psiho-socială 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 subiect/educator - obiect/educat, desfașurată într-

un câmp pedagogic deschis. 

Și totuși 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. 
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Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de 

învățământ, personalitatea copilului. 

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. 

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.  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. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

STEFAN SIMONA GETA                                                                                                                                                                    

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ROSIORI DE VEDE 

 
 

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. Înainte să intrați în panică, liniștiți-vă, nu sunteți singurii în situația asta. Rețineți 

doar că fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați 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, dacă vă 

doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. 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” ș, cu puțin efort, veți reuși. 

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.   

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. 
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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. 

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. 

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.  

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. 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 

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 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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ȘCOALA ȘI FAMILIA - PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. înv. primar Ștefănică Andreea                                                                                                                                      

Școala Gimnazială ALEXANDRU VLAHUȚĂ Iași 

 

 

Omul, pe toate treptele vârstei sale, dar mai ales la vârsta tânără, când este în curs de formare, a avut 

și are nevoie de educație. Aceasta este o trebuință ce se impune a fi satisfăcută fără nicio amânare, în raport 

cu vârsta și particularitățile fizice și psihice ale educatului.  

Rolul conducător în procesul de educație îl are, fără îndoială, școala, pentru că dispune de personal 

calificat în acest scop, de resurse materiale, procedurale etc.. Școala este instituția care organizează 

experiențe de învățare. Ea urmărește atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode și mijloace didactice. 

Școala informează și formează elevii, ținând cont de anumite principii, având grijă să evalueze măsura în 

care obiectivele au fost atinse. 

Cel mai important colaborator al școlii este familia, care trebuie să o secundeze de aproape și sincer. 

Părinții iau cunoștință de cerințele școlii față de copii prin diverse modalități: la ședințele organizate cu 

părinții, în cadrul orelor deschise la care pot participa și părinții, în discuțiile ocazionale cu profesorii. În 

general, nu se întâmpină dificultăți în această privință. Ele apar atunci când părinții adoptă o atitudine 

nepotrivită față de sarcinile trasate la școală, atât în ceea ce privește instrucția, cât și educația. În acest fel, 

părinții creează mari dificultăți copiilor, deoarece aceștia nu mai știu ce atitudine să adopte, de sfatul cui să 

asculte, aceștia putând ajunge cu probleme de comportare sau să adopte un comportament duplicitar, 

pervertindu-le caracterul. Iată de ce este necesar ca părinții și educatorii să facă front educativ comun. 

O modalitate firească și reală a colaborării dintre familie și școală este înfăptuită prin controlul zilnic 

al copiilor de către părinți. În școală, acest control este realizat zilnic, la fiecare disciplină, existând, deci, 

o preocupare constantă și sistematică pentru această problemă la fiecare profesor. Acasă, unii părinți 

consideră că aceasta este o problemă care ține exclusiv de școală, alții găsesc scuze că nu o fac, afirmând 

că fie nu au competența necesară, fie că nu au timp.  

Părinții au datoria să-și controleze copiii nu numai asupra modului în care își îndeplinesc obligațiile 

școlare, ci și asupra relațiilor pe care le au în afara școlii, deoarece acestea pot avea un rol pozitiv 

sau,dimpotrivă, unul negativ asupra copiilor. Pentru ca părinții să aibă un control cât mai bun asupra 

copiilor, este nevoie de comunicare.  

Comunicarea se referă, în primul rând, la planul verbal și trebuie să fie satisfăcătoare, să nu fie 

dificultăți în transmiterea informației, să fie clară, onestă, directă, fără a exista nicio prejudecată în 

transmiterea oricărui mesaj. Chiar dacă unii autori sunt de părere că ,,trebuie să-i sărutăm pe copiii noștri 

doar când dorm”, totuși trebuie să ne arătăm sentimentele față de aceștia. 

Există cinci moduri de comunicare a sentimentelor, indicate de Virginia Satir: 
 

1.cel care face compromisuri, fiind de acord cu tot ceea ce spune o persoană, indiferent de situația 

dată, având deci, o atitudine pasivă; 
 

2.cel care învinovățește, critică și se postează într-un statut de superioritate, deci cel cu o atitudine 

agresivă; 
â 

3.cel care raționează, calculează, negând sentimentele; 
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4. cel care distrage atenția de la probleme, ignoră conținutul de sentimente prin raportarea la lucruri 

irelevante; 
 

5. cel care împarte dreptate cu privire la sentimentele și cuvintele privind problema dată și ale cărui 

sentimente și comunicare neverbală sunt consistente. 

Atât în viața de familie, cât și în activitatea didactică, este important să existe o comunicare deschisă, 

onestă, directă, prin care să se poată rezolva anumite situații problematice care pot să apară. Astfel 

procedând, cei din jur vor ști care sunt așteptările celorlalți, vor ști cum să interacționeze unul cu altul. 

Henry Ford arăta că ,,... secretul succesului constă în facultatea de a te situa în locul altuia și de a 

considera lucrurile din punctul lui de vedere deopotrivă al tău”. Dacă vom proceda astfel, dacă ne vom 

tolera unul pe altul, vom putea stabili anumite relații din care să reiasă respectul reciproc, neîncălcarea 

drepturilor celorlalți, responsabilitatea față de sine și față de ceilalți. 

Roadele educației sunt mai bogate când între cei doi factori, familie și școală, există unitate, deoarece 

ea potențează forțele educative, pe când lipsa de unitate le diminuează. Sprijinindu-ne reciproc, dascăli și 

părinți, și adoptând atitudini care să ne unească, vom reuși să creștem din copiii de azi, oamenii de mâine, 

care nu pot fi decât așa cum îi creștem noi. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Băban, Adriana-coordonator, ,,Consiliere educațională”, Ghid metodologic pentru orele de consiliere 

și dirigenție, Cluj-Napoca, 2001; 

Drăgan, Ion, ,,Educația noastră cea de toate zilele”, Ed. Eurobit, Timișoara, 1992; Dolean, Ioan, 

,,Meseria de părinte”, Ed. Aramis, București, 2002. 
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

 

Prof. înv. primar Ștefănică Geanina                                                                                                                                              

Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași 

 

 

,,Într-un petic de grădină arunci sămânța plantei și te interesezi de florile ce ies. Și să rămâi rece la 

înflorirea sufletească a elevilor tăi?” (Titu Maiorescu) 

Într-adevăr, nu putem rămâne nepăsători față de formarea elevilor noștri, de educarea lor, de 

devenirea lor ca om, ci este necesar să te implici, deoarece, după cum spunea Dottrens, atunci când alcătuia 

jurământul dascălului, ,,... după partea ce-mi cuvine, sunt răspunzător de destinul lui...”. 

Societatea contemporană a adus o nouă percepţie a influenţei pe care o are familia asupra formării 

personalităţii copilului. Deşi s-a ştiut întotdeauna că familia este un factor determinant al acţiunii educative, 

astăzi s-a constatat că cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a 

fi o fiinţă umană.  

Un părinte poate fi mai bun decât altul indiferent de nivelul lui cultural, dar toţi au nevoie de sfaturi 

şi sprijin pentru a preveni conflictele din viaţa de familie, pentru a fi un bun exemplu pentru copii. 

În general părinţii consideră că educaţia 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 el le 

impune. Dacă părintele are o impresie negativă despre copilul său şi nu se aşteaptă la ,,nimic bun de la el”, 

atunci şi copilul îşi va crea aceeaşi imagine negativă despre sine. 

Informarea părinţilor despre efectele propriilor comportamente asupra copilului  de către specialişti 

în domeniul educaţiei poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor lor educative. 

Implicarea părinţilor în activităţile şcolii trebuie să fie una dintre priorităţile învăţământului actual. 

Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea aprofundată a 

exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii pentru a deveni aliaţi 

ai şcolii. 

Statutul de părinte se câştigă, nu se cuvine de la sine oricărui adult. Prin urmare, există diferite grade 

de reuşită în dobândirea caracteristicilor unui părinte ,, autentic”. Contribuţia părinţilor la efortul formativ 

al şcolii se poate regăsi pe o scală ce porneşte de la prezenţa în toate tipurile de activităţi (curriculare, 

consultative, sportive, etc.) şi ajunge până la plasarea ca public amorf pentru reprezentaţiile şcolare 

ocazionale. 

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice, elevi, părinţi şi autorităţile comunităţii în vederea 

corelării acţiunilor influenţelor educative este justificată pe de o parte de tendinţa de autoinvestire cu 

responsabilitate  a părinţilor preocupaţi de viitorul copiilor, iar pe de altă parte, de cumularea de către şcoală 

a atributelor socializatoare proprii unor instituţii inactive la nivel local (cluburi, ateliere de creaţie, etc). 

Antrenarea părinţilor în realizarea acţiunilor educative specifice poate să se desfăşoare în următoarele 

direcţii:  

- activarea comitetului de părinţi prin implicarea în elaborarea, implementarea şi monitorizarea 

planului de dezvoltare al şcolii; 

- identificarea părinţilor voluntari care să sprijine derularea eficientă a acţiunilor educative; 
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- organizarea cabinetelor de consiliere pentru părinţi; 

-  implicarea părinţilor în activităţi administrative( amenajarea spaţiului de studiu, dotarea clasei, a 

terenului de sport, etc.); 

- antrenarea părinţilor în procesul instructiv-educativ; 

- crearea a diverse mijloace de comunicare a părinţilor cu reprezentanţii şcolii (director, cadre 

didactice) 

-  cutia poştală a părintelui, şedinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii, activităţi culturale şi artistice, 

cărţi, broşuri şi reviste cu caracter educativ, filme şi piese de teatru cu specific educativ, conferinţe, 

dezbateri pe teme educative pentru părinţi şi cu părinţii; 

- iniţierea unor programe de educaţie pentru părinţi, identificarea aşteptărilor părinţilor faţă de şcoală 

şi a nevoilor de formare a acestora; 

- stimularea părinţilor în asistarea copiilor. 

La începutul fiecărui an şcolar, dar mai ales la începutul clasei I, este bine să oferim părinţilor o serie 

de sfaturi sub forma unor îndemnuri la care trebuie să mediteze: ,,Învaţă să-ţi asculţi copilul tău!; Fii 

răbdător!; Fii maleabil!; Nu fi partea care atacă- să nu te enervezi, să nu ţipi, nu fi răutăcios, nu jigni copilul!; 

Exprimă-te clar şi hotărât!; Acceptă-ţi propriul copil!; Discută cu copilul tău cât mai mult!; Fă-ţi timp pentru 

copil şi fii gata să-i oferi ajutor!” 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Drăgan, Ion, ,,Educația noastră cea de toate zilele”, Ed. Eurobit, Timișoara, 1992; 

 Dolean, Ioan, ,,Meseria de părinte”, Ed. Aramis, București, 2002. 

Băban, Adriana-coordonator, ,,Consiliere educațională”, Ghid metodologic pentru  

orele de consiliere și dirigenție, Cluj-Napoca, 2001; 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

p. î. p. Stegaru Ana-Maria                                                                                                           

Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența 

 

,,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 

 

Atunci când discutăm despre cei 7 ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de 

la familie, de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până în momentul în care 

merge la şcoală. Când concluzionăm că un copil are cei 7 ani de acasă ne ducem cu gândul 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 secretul adaptării copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jurul său decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani 

de acasă.  

Copilăria reprezintă perioada de aur a vieţii pentru educaţie, pentru formarea caracterului psiho-

social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 

exercitând o influenţă atât de profundă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 

moral al individului. 

Presupunând că unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor, 

posibil va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de experiențe noi sau îndoieli de sine, o 

lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.  

Permanent 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 are 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 comportament 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 despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu 

diferite reguli şi valori sociale.  

Acest proces educativ al copilului, deloc simplu de coordonat , 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. 

 Tot în familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la 

viaţa socială, culturală. Aici 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 pun bazele 

și 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 repetat în devenirea sa ca 

adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii   din şcoală; 

aceștia vor fi ,,chemaţi,, să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
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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.  

Să avem grijă de copiii noștri, ei vor fi viitorul acestei națiuni și mândria noastră, a celor ce am trudit 

la formarea lor ca oameni de nadejde! 
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Educația – cei șapte ani de acasă 

 

 

prof. Steier Dana 

Școala gimnazială “Sorin Leia” Tomești -Timiș 
 

 

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: 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 etc. 

 

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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MODELE DE BUNE PRACTICI PRIVIND EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Iulia Stejerean – profesor                                                                                                  

Școala Gim. „Lucian Blaga”, Jibou, jud. Sălaj 

 

1. Cum conving copilul să nu mai umble fără papuci de casă – copilului i se explică: poți merge 

desculț la baie sau în bucătărie, dar gresia este foarte rece, iar tu te poți îmbolnăvi. Mai îți aduci aminte cum 

este să fi bolnav? Medicamente, stat în pat, nu te poți juca, nu poți merge la grădi să te întâlnești cu colegii 

tăi... Așa că, eu zic să-ți iei în picioare papucii de casă. 

 

2. Cum conving copilul să meargă la doctor – când este sănătos, de multe ori ne jucăm jod de rol 

„De-a doctorul”. La început părintele este doctorul și se folosesc jucăriile din trusa medicală, pentru a-i 

arăta la ce și cum folosesc. Apoi, el devine doctor și consultă părintele sau pe fratele/sora mai mare, aplică 

tratamentul (pastilele de Tic-Tac), scrie rețete, are grijă ca tratamentul să fie urmat etc. Când va trebui să 

se facă o vizită adevărată la medic, copilul va fi pregătit. Copiii sunt speriați mai mult de necunoscut, de 

faptul că nu știu ce se va întâmpla. 

 

3. Cum conving copilul să mănânce anumite legume – e bine să-i spunem copilului cate o istorioară 

a fiecărei legume, de unde vine, la ce o folosim, ce vitamine are etc. De asemenea, este indicat sa-l 

implicăm, pe cât putem, în prepararea mâncării. Astfel, mai ușor îl vom putea convinge să mănânce din 

preparatul la care și el și-a adus contribuția.  

 

4. Cum conving copilul să se spele pe dinți – încă de când apar primii dințișori, copilul trebuie 

obișnuit să „se spele” folosind o periuță tip degetar. Părinții, dimineața și seara, când își fac igiena dentară, 

vor atrage și copilul, acțiunea desfășurându-se împreună, pentru că la această vârstă, copilul învață prin 

imitație. Spălatul pe dinți nu trebuie să fie o acțiune monotonă, ci poate fi transformat într-o adevărată 

joacă. Când copilul nai crește, joac va continua, i se pot cumpăra accesorii care să-i placă (periuță și pahar 

cu Spidermen sau cu Arie, dacă lui îi plac acești eroi). Nu trebuie să perceapă această acțiune ca pe o 

corvoadă, ci ca pe o distracție, până când obiceiul va fi interiorizat complet. 

 

5. Cum conving copilul să meară la grădiniță – în vara dinaintea primei zile de grădiniță, i se 

povestește copilului tot ceea ce se va întâmpla în cadrul acestei instituții: va avea colegi, se va împrietenii 

cu mulți copii, se vor juca, doamna educatoare îi va învăța lucruri noi etc. Tot timpul i se va repeta copilului 

că părinții nu pot rămâne cu el acolo, dar după-masa vor veni negreșit să-l ducă acasă. Părinții și copilul se 

pot juca „De-a grădinița” și astfel, copilul va învăța prin joc la ce să se aștepte când va merge la grădiniță. 

 

6. Cum obișnuiesc copilul să citească singur – încă de când copilul este foarte mic, este foarte 

important să i se citească povești și povestioare scurte, cu personaje puține și cu acțiune simplă. O dată cu 

înaintarea în vârstă, lungimea și complexitatea poveștilor trbuie să crească. De pe la vârsta de 5 ani i se pot 

citi și fapte științifice, utile în acest scop fiin Enciclopediile adresate copiilor, unde informația este 

accesibilă și pe înțelesul lor, iar fotografiile sunt o încântare. O dată cu descifrarea tainelor literelor, școlarul 

începe să citească mici povestioare, scrise cu litere mari, unde, în interiorul propozițiilor cuvintele mai 

dificile sunt înlocuite cu imagini. Apoi se trece treptat la povești mai complexe. Putem să-i citim noi până 

la un punct povestea, lăsându-l mai apoi pe el să continue, mizând pe stimularea curiozității. La finalul 

lecturii este important să-l punem pe el să ne povestească ceea ce a citit, pentru a vedea dacă a înțeles 

conținutul. Sau poate citi din Enciclopedii informații despre lucrurile care-l interesează și apoi îi punem 
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întrebări. Dar, să nu uităm că puterea exemplului personal este deosebit de importantă și de aceea, este bine 

să ne vadă și pe noi citind. 

 

7. Cum să obișnuiesc copilul să adune jucăriile – o idee excelentă este de a organiza jucăriile pe 

categorii, fiecare categorie având cutia ei; astfel, nu vor fi împrăștiate toate prin cameră, ci doar o anumită 

categorie. Apoi, putem obișnui copilul cu regula de a pune la loc jucăria/jucăriile cu care a terminat de jucat 

și abia apoi să-și ia alta/altele să se joace. Nu trebuie obișnuit cu a i le aduna părintele. La început îl putem 

ajuta – o jucărie o pun eu, o jucărie o pui tu, apoi o jucărie o pun eu, două le pui tu, urmând ca într-un final 

să le adune el pe toate, pentru că asta este responsabilitatea lui. 

 

8. Cum obișnuiesc copilul să împartă cu ceilalți – copiii învață imitând, așa că, exemplul personal 

este cel mai sugestiv – părintele poate împărți cu copilul o bucățică de sandviș, o portocală etc. Dându-i 

acestea i se și explică că „împarți” cu el ceva ce este al tău. De asemenea, părintele poate împrumuta de la 

copil lucruri de-ale acestuia, întotdeauna cerându-i permisiunea și apoi mulțumind. Când copilul 

intenționează să împrumute de la părinte, va trebui să urmeze pașii văzuți, iar părintele îl va încuraja și 

lăuda de fiecare dată. Copilul va fi atras de atitudinea pozitivă și se va simți bine repetând aceste acțiuni. 

 

9. Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur – este foarte important să se dicute cu el despre 

schimbare, despre dormitul singur, că este deja mare și poate dormi în dormitorul lui, decorat cum îi place 

și cu noua pijama cu eroul preferat. Pentru că foarte mulți copii au teama de întuneric, se pot folosi veioze 

speciale cu lumină difuză. Înainte de culcare se pot iniția anumite ritualuri: baia cu spumă, cititul unei 

povești etc. La început părintele poate sta pe marginea pătuțului până copilul adoarme, apoi se va muta pe 

un scaun, iar cu timpul scaunul va fi mutat tot mai aproape de ușă. Dacă copilul plânge, părintele îl liniștește, 

dar apoi se duce la locul lui pe scaun. Este foarte important ca părintele să nu cedeze, pentru că procesul ar 

putea dura mult mai mult timp. 

 

10. Cum să ajutăm copilul să se obișnuiască cu bebelușul familiei – încă din timpul sarcinii îi 

povestim copilului despre bebeluș, îi putem citi cărți cu povești în care se vorbește despre frați. Când cei 

doi se întâlnesc pentru prima dată, îi putem spune bebelușului „acesta este fratele/sora ta mai mare, care va 

avea grijă de tine și care te va iubi foarte mult”. Pentru că bebelușul va primi foarte multe cadouri este bine 

să ne asigurăm că și fratele mai mare va primi cel puțin unul. Îl putem încuraja să pregătescă și el un cadou 

pentru bebe. Este bine să-l implicăm în procedeele de îngrijire a bebelușului, rugându-l să ne ajute: să ne 

aducă diverse lucruri, să arunce scutecele murdare etc, sarcini mici, dar utile. Nu-i vom interzice să atingă 

bebelușul. Din contră, îl vom învăța cum să se joace cu el, cum să-l țină în brațe etc. Și ne vom face timp 

și să stăm și să ne jucăm și cu copilul mare, fără a avea în preajmă bebelușul. Acomodarea copilului mare 

cu bebele poate dura multă vreme, trebuie multă răbdare și lucrurile nu trebuiesc forțate. 
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EDUCAȚIA PARENTALĂ –                                                                                                        

O NECESITATE A ZILELOR NOASTRE 

 

Nicu Stejerean –                                                                                                                    

profesor Școala Gim. „Lucian Blaga”, Jibou, jud. Sălaj 

 

 

Părinții au rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le un climat adecvat din punct de vedere 

afectiv și moral. Sunt situații în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea 

nevoilor primare, ignorând importanța comunicării afective, nedezvoltând sentimentul de aparteneță. 

Scopul educației parentale este de a dezvolta și îmbunătății relațiile dintre părinți și copii, prin 

încurajarea comportamentelor de sprijin al părinților și modificarea comportamentelor non productive sau 

vătămătoare, să dezvolte noi comportamente pozitive. 

Nevoia educației parentale este necesară în țara noastră din mai multe motive: foarte mulți părinți, 

plecați la muncă în străinătate mult timp, se reîntorc și trebuie să reînvețe să fie părinți; generațiile educate 

înainte de anii 90 au alte moduri și tehnici educaționale, care nu se mai potrivesc noilor generații; existența 

eternei prăpastii dintre generații; existența familiilor unde părinții sunt foarte ocupați, iar copiii sunt lăsați 

în grija bonelor; fenomenul drogurilor, care din păcate ia amploare, iar părinții trebuie învățați cum să 

pregătescă copiii pentru a se feri de tentații; influențele negative ale mass-mediei. 

Nicio generație nu seamănă una cu cealaltă, iar punțile peste prăpastia căscată între generații pot fi 

făcute cu ajutorul educației parentale. Părinții vor învăța să-și cunoască copilul, să-l înțeleagă, să-l ajute, 

să-l sprijine. Mulți părinți se simt neputincioși, depășiți de situație, apar conflictele. Dar, cu ajutorul acestor 

programe părinții vor învăța tehnici și metode menite să îmbunătățească situația. 

Suntem o societate tot mai stresată. În multe familii ambii părinți lucrează, serviciile le consumă și le 

acaparează toată atenția, și de aceea, creșterea copiilor este lăsată pe seama bunicilor sau pe seama unui 

personal specializat (bone). Și astfel, se ajunge la situația tristă în care acești părinți  reușesc doar să-ți 

recunoască copilul, nu să-l cunoască. Educația parentală le oferă acestor părinți șansa de a reface legăturile 

cu propriul copil, de a redeveni familie, nu doar persoane care se reunesc seara sub același acoperiș, le oferă 

șansa de a redeveni părinți și din punct de vedere moral, educațional, afectiv etc. 

Educația parentală se adresează și părinților care s-au reîntors în țară, după ce au lucrat mult timp în 

străinătate. De asemenea, pentru mulți dintre ei propriul copil este un străin, de care încearcă să se apropie. 

Și în cazul lor, educația parentală poate pune bazele reconstruirii relațiilor dintre ei și copii. 

Cei mai mulți dintre părinți au fost educați în modul tradițional, unde „bătaia e ruptă din Rai”, iar ei, 

au tendința de a aplica aceleași metode și copiilor lor, chiar dacă consideră că acele metode nu au fost 

tocmai adecvate sau eficiente. Dar așa au învățat și cred că așa este normal să se facă educația. Și lor, 

educația parentală le poate demonstra eficacitatea unor noi tehnici și metode mult mai potrivite vremurilor 

actuale. 

De asemenea, educația parentală se adresează tuturor părinților, pentru că în ziua de azi există un larg 

evantai de tehnici și metode de abordare a copilului, care îi pot învăța modalități de interacțiune noi, noi 

tehnici de abordare a problemelor cu care se confruntă, începând încă de când copilul este la grădiniță, 

moduri de a feri copilul de influențele negative ale mass-mediei etc. 

Educația parentală este o necesitate pentru că, din păcate, copilul nu vine pe lume însoțit de un manual 

de utilizare, pentru că suntem ființe complexe, cu sentimente și moduri de gândire diferite, pentru că uneori 

suntem depășiți de situație și niște sfaturi ar fi mai mult decât bine venite, pentru că a fi părinte este una 

dintre cele mai grele meserii de pe pământ, pentru că este foarte ușor să strici, dar este foarte greu să repari. 
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Cei șapte ani de acasă 

 

Profesor învățământ primar, Stelea Oana                                                                                

Școala Gimnazială Scoarța, Gorj 

 

 

     ”Familia este locul în care copiii primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru zbura”. 

Educația morală, socială, emotională, psihică reprezintă pilonul important în formarea individului, 

persoană capabilă să se adapteze cerințelor si nevoilor societății actuale. 

Asa cum în primele luni de viață ale copilului, nevoia de afecțiune, de protecție, de iubire, de 

atașament, au ca efect dezvoltarea armonioasă a acestuia, la fel de importantă este si educația morală, civică 

sau socială, reprezentând oglinda educației timpurii. Educația începe în familie, școală, apoi se 

perfecționează prin autoeducație. 

Expresia ”Cei șapte ani de acasă” reprezintă multitudinea de reguli de conduită, de comportament pe 

care orice copil trebuie să le aibă însușite înainte de debutul școlar. Datorită faptului ca frecventarea 

gradinitei a devenit obligatorie, iar ambii parinti au un loc de munca, timpul petrecut alaturi de micuti este 

mai scurt. In trecut, educatia copiilor era facută de catre mame, in special in mediul rural, pentru ca acestea 

aveau grija de gospodarie si de copii. Astăzi, educația în famile se întrepătrunde cu cea primită in grădinită. 

Copiii învață să respecte ceilalți copii, părinții, bunicii, adulții, să respecte normele de igienă 

personală, să împartă, să dăruiască, să salute, să spună ”multumesc”, să iubească mediul înconjurător, să 

îngrijească animalele.  

Părinții trebuie să stabilească relații strânse între membrii familiei și să fie un exemplu pentru aceștia. 

Copilul de vârstă mică își clădește și își descoperă universul înconjurător, mai întâi, prin imitație. De aceea, 

atmosfera familială trebuie să se bazeze pe stimă reciprocă, dragoste părintească, respect, iubire, 

comunicare, ajutor, prietenie. 

Indiferent de cunoștintele științifice sau multitudinea de diplome pe care le-a dobândit un individ, 

bunele maniere, respectul pe care il are fată de aproapele său, modul cum se comportă într-o anumită situatie 

arată si reflectă cartea sa de vizită. Chiar dacă străbunii nostri nu au avut parte de o educație instituțională, 

ei cunoșteau și respectau cu sfințenie regulile de comportament civilizat. Aceste situații proveneau din 

respectul si credința pentru cei din jur. 

Multitudinea de informații negative prin mijloacele audio-vizuale a făcut ca aceste principii să se 

piardă. Lipsa educației din partea părinților, neînțelegerile dintre aceștia, mediul familial, exemplele 

negative, rețelele de socializare, folosirea nesupravegheată a internetului influențează comportamentul 

elevului.  

Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului o au exemplele pozitive din familie, deoarece 

rolul exemplului este foarte important.  

Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă atmosfera morală în 

care a crescut copilul, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit, exemplul personal pe care i l-au dat. 
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Reguli esențiale dobândite în cei 7 ani de acasă 

 

Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca, Bihor                                                                          

Profesor învățământ primar: Stenciulaș Loredana 

 

Până la intrarea în școala elevul trebuie să dobândească câteva reguli de conduită. Iată câteva dintre 

acestea: 

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”. Copilul trebuie învățat 

chiar și în mediul familiei ca există saluturi de „bună dimineața”, „noapte buna” incă de la cea mai fragedă 

vârstă. 

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.El trebuie învățat ca doar cand cineva 

termina de vorbit poate vorbi el, fară a fi intrerupt, poate să își exprime propria părere. 

 

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. El trebuie 

să păstreze respectul fața de prietenii lui ți să se ajute reciproc. 

Deprinderea si intelegerea 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. 

Comportamentul la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 

comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. Este de preferat ca sa nu se ridice de la masa până toti cei 

care servesc masa nu au terminat de mâncat dar nici să servească masa pana ceilalți nu s-au așezat la 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.  

 

Toleranţă și tact. 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. El 

trebuie să stie din mediul familiar ca oamenii sunt diferiti, vor avea acțiuni diferite, si trebuie acceptati asa 

cum sunt. 

Din experiența mea ca și cadru didactic, ca învățătoare, pot spune ca acestea ar fi regulile principale 

de conduită pe care un copil trebuie să le dețină încă din primii ani de viață. Educația primită de acasa își 

pune amprenta în viața sociala si în comportamentul elevilor în școală. Părinții prin propriul exemplu pot 

forma comportamente dezirabile sau nu.  
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Profesor – Stepanescu Melania                                                                                             

Școala Gimnazială Slatina - Timiș 

 

 

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 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. 

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.  
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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, 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.  

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. 

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 familiei în dezvoltarea și educația timpurie a copilului 

 

 
Prof. Paula Ștergărel 

Grădinița cu p. p. nr. 48 Brăila 

 
 

Primii câțiva ani din viața unui copil sunt de o importanță vitală. Cu alte cuvinte, copiii cărora li se 

dă startul potrivit se comportă mai bine la școală, au cariere reușite, se bucură de o sănătate mai bună și 

sunt mai puțin susceptibili de a suferi o serie de boli decât ceilalți. 

 

Părinții de astăzi sunt mai implicați decât au fost vreodată cu dezvoltarea copiilor lor. 

Cu excepția când vine vorba de preșcolari. Mulți părinți își lasă copiii dimineața la grădiniță, în timp 

ce educatoarele preiau controlul, apoi îi iau la sfârșitul zilei, fără a se gândi mult mai mult la învățătură. 

Cu toate acestea, pentru a obține adevăratele beneficii din educația timpurie, părinții trebuie să ia în 

considerare modul în care pot susține ceea ce învață copiii lor pe parcursul zilei. 

 

Unele dintre cele mai importante dezvoltări cognitive ale unui copil se întâmplă în anii preșcolarității. 

Având un rol activ în procesul de educație timpurie, părinții pot contribui la asigurarea acesteia, acordând 

tot sprijinul de care au nevoie copiii pentru a-și dezvolta potențialul maxim. 

Implicarea părinților ajută la extinderea experiențelor pe care le are un copil la grădiniță la activitățile 

din lumea reală de acasă, creează o experiență pozitivă pentru copii și îi ajută să se comporte mai bine 

atunci când sunt la grădiniță. 

 

Este esențial ca părinții să sprijine învățarea care se întâmplă și în mediile preșcolare și acasă. Părinții 

care sunt în ton cu ceea ce se întâmplă în sala de grupă a copilului lor sunt capabili să stabilească o legătură 

între ceea ce se învață la grădiniță și ceea ce se întâmplă acasă. Un părinte care înțelege la ce lucrează 

copilul lor la preșcolar are un sentiment mai bun al competenței copilului său și în ce domenii trebuie să 

lucreze pentru a îmbunătăți încrederea și capacitatea. Această conexiune este o componentă cheie a 

dezvoltării unui copil și susține învățarea ulterioară.  

 

Una dintre provocările pentru educatorii din învățământul preșcolar este de a afla cum să îi implice 

mai bine pe părinți în învățarea copilului lor. Prin stabilirea unor linii bune de comunicare între grădiniță și 

părinți, precum și prin depunerea unui efort de implicare a părinților ca partener important în educația 

copilului lor, putem avea un impact pozitiv asupra capacității lor de învățare. 

 

Sfaturi pentru încurajarea implicării părinților. 

 

- Invitați părinții să afle mai multe despre grădiniță, despre personalul acesteia și despre modul în 

care funcționează unitatea de învățământ.Acest lucru va face familiile să comunice mai ușor cu grădinița și 

cu educatorii care lucrează acolo, să se simtă în largul lor și să aibă mai multe șanse de a se implica. 

- Întrebați părinții dacă ar fi interesați să participe la activitățile din grădiniță. Au un talent special pe 

care ar dori să-l împartă? Ar fi interesați să se ofere voluntari pentru a ajuta într-un proiect de artă sau să 

citească o poveste? 

- Întrebați părinții dacă există subiecte pe care ar dori să le încorporeze în activitatea dumneavoastră. 

 

Odată ce sunt conștienți că pot avea un cuvânt de spus în ceea ce este predat în sala de clasă, părinții 

ar putea dori să se implice activ în  ceea ce copilul lor învață pe parcursul zilei. 
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Importanța celor 7 ani de acasă 

 

Profesor pentru învățământul primar: Știube Mădălina Alexandra                                                                                    

Oradea, 2021                                                                                                                           

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 

 

 

Binecunoscuta și mult vehiculata sintagmă, ,,Cei 7 ani de acasă” reprezintă expresia uzuală 

românească care face referire în cele mai multe situații la educația primită de către copil și obiceiurile 

formate în cadrul familiei, aspecte care reprezintă o bază, o temelie pentru viitorul acestuia, marcând și 

trasându-i în mod direct viitorul. Autori și studii de specialitate în domeniul psihologiei subliniază 

importanța majoră, alături de alți factori, a mediului familial în care crește copilul.  

Cartea ,,Limite”, scrisă de Dr. Henry Cloud și Dr. John Townsend face referire la limitele pe care un 

om trebuie să le stabilească în toate domeniile pentru a duce o viață echilibrată, având grijă de sine și de 

ceilalți totodată, abordând inclusiv necesitatea stabilirii anumitor reguli și limite în creșterea copiilor, limite 

adecvate pentru fiecare etapă a dezvoltării lor. Obiceiurile și valorile transmise de către părinți sunt 

internalizate de către copiii acestora. 

Dintre toate aspectele esențiale din viața noastră, stabilirea limitelor în creșterea copiilor este cel mai 

important. Acestea au un impact major asupra caracterului lor, a performanțelor școlare, asupra modului în 

care își formează valorile, asupra prieteniilor pe care le dezvoltă, chiar asupra căsătoriei lor în viitor și 

asupra performanțelor profesionale.  

Autorii precizează faptul că dezvoltarea limitelor de la o vârstă fragedă, responsabilizarea copiilor și 

amânarea gratificațiilor reprezintă netezirea căilor către anii ce vor urma în viața copiilor. Cu cât se începe 

mai târziu educarea lor în acest sens, cu atât mai dificil și mai laborios devine acest proces pentru cei 

implicați. 

Încă din primii ani ai vieții, copiii au nevoie de structură, de o anumită ordine stabilită de către părinți 

și de o responsabilizare a lor în vederea pregătirii pentru viață, a dezvoltării lor echilibrate. În educarea lor 

e necesară stabilirea, punerea în practică a consecințelor pentru a îndrepta și preveni posibila formare a unor 

obiceiuri nesănătoase. Chiar dacă părinții stabilesc limite, ei trebuie să își manifeste și iubirea 

necondiționată față de copiii lor, asigurându-i că o greșeală nu îi va face mai puțin demni de dragostea lor. 

Un exemplu sugestiv pentru stabilirea limitelor poate fi cel în cazul unui copil care se află la vârsta 

de 1 an jumătate – 3 ani. Modelul de disciplinare a acestuia este preluat în întregime din cartea prezentată. 

Procesul funcțional de disciplinare: 

1. Prima infracțiune. Spune-i copilului să nu coloreze cearșaful. Încearcă să-l ajuți să să-și satisfacă 

nevoia respectivă în alt fel, folosind, de exemplu, o carte de colorat, o tăbliță sau o bucată de hârtie pe care 

să o coloreze în locul cearșafului. 

2. A doua infracțiune. Spune-i din nou copilului nu și prezintă-i consecințele. Va trebui să stea un 

minut izolat sau nu va mai putea folosi creioanele colorate în acea zi. 

3. A treia infracțiune. Administrează consecințele, explicându-i motivele. Apoi îngăduie-i copilului 

să se mânie și să se despartă de părinți, timp de câteva minute. 
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4. Mângâierea și restabilirea legăturii. Îmbrățișează-ți și mângâie-ți copilul, ajutându-l să se reatașeze 

de tine. Lucrul acesta îl va ajuta să distingă între consecințe și pierderea iubirii. Consecințele dureroase nu 

trebuie să includă niciodată pierderea legăturii. (Cloud, H., Townsend, J., p.192) 

 

Însumând cele scrise mai sus putem desprinde ideea că primii ani din viața copiilor reprezintă cea 

mai importantă bază pe care se clădesc obiceiuri și valori care îi vor influența și vor face parte din ei, părinții 

trasând calea pe care copiii vor merge în viitor.  

,,Cei 7 ani de acasă” sau primii ani din viața copiilor sunt cei mai importanți pentru stabilirea regulilor 

și disciplinarea sănătoasă a acestora în vederea dezvoltării lor armonioase, aspecte care le vor servi pe 

parcursul întregii vieți în menținerea unui echilibru interior cât și în relațiile interpersonale. 

  

 

Bibliografie: 

1. Cloud, H., Townsend, J. (1992). Limite. Când să spui da și cum să spui nu, pentru a prelua 

controlul asupra vieții tale. Oradea: Editura Elpis 
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Cei 7 ani de acasă! „Din suflet, pentru mama!”                                                                                                                               

Educaţia în familie 

 

Grădiniţa Step by Step cu P. P. Dumbrava Minunată Municipiul Ploieşti                

Prof. înv. preşc. Stoean Rodica Simona 

 

 

Din suflet îi mulţumesc mamei pentru ce a sădit în sufletul meu, pentru că a văzut în mine ceva mai 

mult decât aş fi văzut eu, şi anume, viitoarea şi prezenta educatoare. Mi-aş fi dorit să fiu avocată, să fac 

dreptate oamenilor, dar am cunoscut lumea grădiniţei unde educatoarea povestea copiilor poveşti, cu 

talentul unui actor, iar aceştia rămâneau cu guriţele căscate şi ochii aţintiţi la dânsa, doamna, ce recita şi-i 

învăţa poezii, jocuri şi alte minunăţii, de nu-mi venea să mai plec din clasă.  

 

Ce am văzut cu ani în urmă aveam să fac şi eu şi să trăiesc căldura îmbrătişarilor copiilor şi bucuria 

lor atunci când te joci cu ei.  Am avut emoţii de fiecare dată când am apărut în faţa copiilor.  

 

Mă întrebam de fiecare dată, dacă am reuşit să le transmit copiilor măcar jumătate din ceea ce eu îmi 

propuneam, dacă am reuşit să şterg de pe faţa lor nemulţumirea atunci când nu reuşeau ceva, dacă le alinam 

durerea atunci când supăraţi îmi spuneau „Tati a plecat departe.”sau „Mami nu a putut să-mi cumpere...” 

Am reuşit! În fiecare zi să primeam feedback de la ei, de la părinţi.  

 

Din suflet îi mulţumesc mamei pentru că m-a învăţat să am răbdare. Într-o zi mi-a pus o canură în 

mână şi mi-a spus: „Dacă reuşeşti să descurci firele astea, vei realiza foarte multe în viaţă! Vei şti să aştepţi, 

atunci când trebuie, vei fi răbdătoare atunci când viaţa se va încurca.” Am fost atât de fericită, atunci când 

am reuşit să descurc firele şi să fac ghemul de lână! Apoi au urmat şi alte lecţii: cum să tricotez o vestă, să 

cos, să calc, să fac o prăjitură şi multe altele. De multe ori mama îmi spunea „Ai carte, ai parte! Nu uita! Pe 

lângă toate cele, citeşte cât mai mult! Cartea te va lumina.” Nu aveam cum să uit. Pe lângă servici, treburile 

casnice şi alte obligaţii care le avea, mama seara deschidea o carte, o revistă şi citea. De multe ori săraca 

adormea, de obosită ce era. 

 

A avut dreptate!  

Nu este uşor să îndrumi micul vlăstar să ţină un creion în mână, să-i pui mâna ta pe mâna lui şi să-i 

îndrumi prima tuşă cu pensula pe foia de desen, să-l îndrumi să îndoiască hârtia, s-o lipească, să ţină foarfeca 

şi să o taie; să facă primul nod, să-şi îmbrace pijamaua sau să-şi încheie primul nasture. Secretul este să ai 

iubire şi răbdare. Este o misiune de o importanţă copleşitoare – una pe care nu ţi-ai dori s-o îndeplineşti cu 

superficialitate - să modelezi o fiinţă umană.  

 

Sunt căteva „reguli” de bază care le-am aplicat de-a lungul carierei mele: ascultarea, respectul, 

puterea exemplului, încurajările şi buna dispoziţie. Toate acestea le-am învăţat de la mama mea. 

Din suflet, pentru mama, scriu acest articol şi îi mulţumesc Lui Dumnezeu că trăişte! Ştiu, că mai am 

multe de învăţat de la ea. 
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Relația copil - părinte                                                                                                                         

în contextul  sintagmei „Celor șapte ani de-acasă” 

 

Prof. Stoian Camelia Mariana 

Liceul Tehnologic sat Cioranii de Jos, Grădiniță cu P. N. Cioranii de Jos 
 

 

Nu găsim cuvinte mai profunde, cu un mesaj permanent actual, decât în binecunoscutul poem al lui 

Doroty Law Nolte „Copiii învață ceea ce trăiesc” pe care în grădinița noastră o avem afișată la „Colțul 

părinților” și pe care o lecturăm adesea în activitățile de consiliere a acestora: 

 

COPIII ÎNVAȚĂ CEEA CE TRĂIESC 

 

Dacă copilul trăiește cu critica, 

Va învăța să condamne. 

Dacă copilul trăiește cu ostilitate, 

Va învăța să se lupte. 

Dacă copilul trăiește cu zeflemea, 

Va învăța să fie timid. 

Dacă copilul trăiește cu rușine, 

Va învăța să se simtă vinovat. 

Dacă copilul trăiește cu toleranță, 

Va învăța să fie răbdător. 

Dacă copilul trăiește cu încurajare, 

Va învăța încrederea. 

Dacă copilul trăiește cu nepărtinire, 

Va învăța justiția. 

Dacă copilul trăiește cu laude, 

Va învăța să le aprecieze. 

Dacă copilul trăiește cu securitate, 

Va învăța să aibă credință. 

Dacă copilul trăiește cu aprobare, 

Va învăța sa se placa pe el însuși. 

Dacă copilul trăiește cu acceptare și prietenie, 

Va învăța să găsească iubire în lume. 

 

Copilăria își afirmă valoarea prin respectarea drepturilor și obligațiilor specifice vârstelor. Copilul 

trebuie să fie liber să se joace, să primească o educație de calitate, să fie crescut sănătos, să fie tratat fără 

prejudecăți. Dacă ne dorim ca drepturile cetățenilor adulți să  fie respectate, trebuie să învățăm respectarea 

drepturilor copiilor, pentru a-i forma în acest spirit. 

Pentru copii, nu este suficient ca părintele să verbalizeze ce este bine sau ce este frumos, ei au nevoie 

de modele din mediul apropiat. Primul model al copilului este familia în care se formeză până la vârsta de 

doi ani, atunci când poate fi introdus în medul instituțional, într-o grupă de antepreșcolari și continuă cu 

perioada preșcolarității până lavârsta de șase ani ca mai apoi să devină școlar. 

În familie viața unui copil poate fi perturbată sau chiar afectată destul de sever de evenimente sau 

situații nefericite cum ar fi decese, neînțelegeri, certuri, divorț, violență, exploatare, lipsă de protecție, etc. 

Viața copilului poate cunoaște însă, influențe pozitive marcate prin evenimente relativ comune ce prezintă 
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modele comportamentale precum vizite, întâlniri, petreceri, participarea la îndeplinirea obligațiilor sociale, 

situații în care copilul percepe modul în care îî sunt respectate drepturile. 

Unele evenimente îi pot deranja superficial viața copilului, altele însă pot provoca crize grave cu 

repercusiuni pe termen nelimitat. Nu este suficientă dorința de a fi părinte și mai ales de a fi un părinte bun, 

pentru a răspunde la toate nevoile copilului tău, iar propria experiență de copil nu este întru totul 

transferabilă în educația propriului copil. Este firesc ca părinții să încerce să ferească copiii de situații 

periculoase intervenind, în general, instinctul natural al adultului de a ocroti un copil, de a-l proteja în fața 

unor posibile traume psihice sau fizice. Gândim ocrotirea copilului în situații speciale, prin prisma unor 

reguli generale cu „valoare justițiară” identificate în decursul anilor de viață și de lucru cu copiii.  

Părinții, este normal, să-și perceapă copiii în mod realist, așa cum sunt ei, ci nu în funcție de starea 

lor și de felul în care atitudinile și comportamentul acestora îi afectează. Este firesc să nu atribuie copilului 

defecte pe care le-a observat la persoane apropiate și nici calități imaginare, dezirabile.  

Este bine de știut ca un părinte nu trebuie să dăinuie asupra copilului, o perioada mare de timp, cu 

aprecieri negativedeoarece el își poate diminua stima de sine, chiar își poate însuși în mod eronat 

comportamentele negative sau defectele atribuite, sau se va supraaprecia dăunându-i mult în viitor. 

Părintele trebuie să satisfacă nevoile copilului și nu invers, să nu aștepte de la copil înțelegere, liniște, 

ajutor proiectându-l într-un mic adult capabil să  servească. La vârsta lui copilul nu este capabil de așa ceva 

deoarece el are nevoie să primesca aceste lucruri în propria-i formare. 

Copilul trebuie înțeles în funcție de vârsta lui cronologică și mentală, părintele poate interacționa cu 

el prin joc, prin dialog, prin ascultare. Respingerile repetate , criticile, pedepsele aspre și frcvente împiedică 

buna dezvoltare psihică și comportamentală a copilului. 

Locul copilului este în familie unde se poate dezvolta sănătos fizic și mental. Nu avem dreptul de a 

vătăma fizic copilul, de a-i altera personalitatea sau caracterul. Putem fi critici față de comportamentul 

copilului dar nu trebuie să-i știrbim personalitatea. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 
STOIAN ELENA – CAMELIA                                                                                      

GRADINITA CÂLNIC 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC, JUD 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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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 
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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 relațiile cu familia, trebuie să evidențiem inputurile folosite de acesta pentru a satisfce nevoile 

copilului. Părintele poate fi el însuși educator, beneficiind de programe educaționale care să îl ajute să 

descopere calitățile copilului. Este puțin probabilă proiectarea unui veritabil parteneriat între familie și 

scoală, care să faciliteze o evoluție adecvată a fiecărui individ pe întregul traseu al dezvoltării și să 

promoveze progresul în învățare, în condițiile absenței acelor coordonate în care se înscrie astăzi acest 

demers. Acesta vizează studierea într-o manieră integrativă a celor doi factori fundamentali implicați în 

educația copilului, întrucât abordarea izolată sau ignorarea unuia dintre ei poate duce la erori interpretative 

majore. Mai mult, interdependența nevoilor „micului om” impune necesitatea unui echipe care să le 

abordeze, echipă din care face parte familia și școala(dar nu numai), ca factori catalizatori și declanșatori 

de resurse. Se impune în acest context o reconsiderare a misiunii școlii, dar și o redefinire a rolului familiei. 

Astfel, cadrul menționat includerea interrelațiionărilor și intercondiționărilor conturate de nișa de 

dezvoltare, dar și a implicațiilor pe care această interacțiune le are în planul dezvoltării.  

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. 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 

 

 
Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 

 

 
 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. 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)  

 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 

primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului.  

 

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele 

negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde 

din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 

programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

 

Familia reprezintă locul în care copiii sunt educați și îngrijiți. În primii ani de viață, cei mici sunt 

dependenți de părinții lor.  

 

Părinții au un rol important în ceea ce privește dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral sau caracterial, emoțional și spiritual. Aceștia trebuie să aibe în vedere și educația psiho-

socială, nu doar să fie preocupați de latura fizică a încrijirii celor mici, astfel corelând posibilitătile fizice 

cu cele psihice. 

 

În ceea ce privește dezvoltarea intelectuală a copiilor, familia este în primul rând mediul în care cei 

mici își însușesc limbajul. În cadrul familiei trebuie să se dezvolte spiritual de observație, memoria și 

gândirea. 

 

Cel mai important rol în evoluția psihică a celor mici îl au exemplele positive din familie, deoarece 

la această vârstă, rolul exemplului este cel mai important.  

Educația celor mici trebuie făcută cu grijă și afecțiune de către parinții lor, deoarece familia este 

oglinda copiilor. 
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Importanţa educaţiei în familie 

 

 

Cei şapte ani de acasă 

Stoica Lenuta 

 
 

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală" Albert Einstein 

 

Familia reprezintă elementul natural şi fundamental al societăţii şi trebuie să fie ocrotită de societate 

şi de stat; este primul factor ȋn educaţia copiilor. 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.  

Filozoful american John Dewey relevă faptul că lecţia cea mai grea pe care un copil o are de învăţat 

este lecţia vieţii. 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. 

Familia reprezintă puntea care uneşte relaţiile dintre copil şi mediul social. Asigură astfel condiţiile 

necesare trecerii prin toate stadiile de dezvoltare ale copilăriei, piloni ce stau la baza structurării 

personalităţii individului. 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.  

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; acum putem vorbi de „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 se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi 

cu adulţii. 

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. 

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 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 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”.  

Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun 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 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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Să construim împreună cei 7 ani…de-acasă! 

 

Prof.înv. primar. Stoica Mariana Iuliana 

Şcoala Gimnazială Teslui, Jud. Olt 
 

 

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.    

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.  

Interacţiunea socială din această perioadă de viaţă este esentială pentru dezvoltarea normală din punct 

de vedere biologic, psihic si social. Fără socializare, disponibilitatea omului de a folosi şi crea semne si 

simboluri rămâne nerealizată.  

Capacitatea omului de a învaţa este direct legată de capacitatea lui pentru limbaj. În calitatea sa de 

vehicul pentru cunoştinţe şi atitudini, limbajul este factorul cheie în crearea societăţii umane. El face 

posibilă depăşirea graniţelor limitate ale biologicului pur, comunicarea ideilor, interacţiunea simbolică de 

care depinde societatea umană. Acest punct de vedere este puternic susţinut de studii efectuate asupra 

copiilor lipsiţi de contactul uman.  

Contactele umane şi afecţiunea au rol deosebit în învaţarea comportamentului uman. Lipsa acestora 

face ca un copil să nu poată învaţa elementele rudimentare ale comportamentului uman, dezvoltarea sa fiind 

încetinită pentru totdeauna. 

Familia este principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea globală şi copil, 

locul în care se modelează principalele componente ale personalităţii. Deşi familiile realizează funcţii 

socializatoare comune, în realitate există numeroase diferenţe în modul în care fiecare familie îşi 

socializează copiii. Aceste deosebiri sunt date de tipul de societate (tradiţională sau modernă), de categoriile 

socio-profesionale ale părinţilor, de rezidenţă etc. Familia este cea care ne oferă o poziţie în societate, 

determină atribuirea de statusuri precum rasa şi etnia şi influenţează alte statusuri precum religia si clasa 

socială.  
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Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,,şapte ani de acasă”- depinde îndeosebi de nivelul 

educaţiei al părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect 

moral, comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură, va fura 

şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa va face şi el.  

Până la trei ani copilul învaţă ,,ce este bine” şi ,,ce este rău”, dar aceasta o face în mare parte prin 

imitaţie (reproduce comportamente ale adultului). De foarte multe ori la această vârstă pot apărea 

manifestări de încăpăţânare şi protest, adultul prin tactul lui poate influenţa conduita copilului. Mai târziu, 

în perioada preşcolară (3-6 ani), evoluţia fiinţei umane, prin multiplicarea relaţiilor ei cu adulţii, necesită 

modelarea personalităţii.  

La această vârstă copilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi sentimente, deseori îşi manifestă 

dorinţa în contradicţie cu posibilităţile sale şi cu cerinţele adulţilor. Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot 

însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste de neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine, 

etc. În familie învatam sa fim umani. În socializarea realizata la nivelul familiei, imitatia are un rol 

important, mai ales în primii ani de viata când este dominanta. 
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Rolul familiei în formarea personalităţii copilului 

 

 

Stoica Mioara - Ramona, profesor de limba franceză,                                                        

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeş 

 

 

„Mai bine sā-ţi rāmânā copiii educaţi decât bogaţi; cāci mai mult preţuiesc perspectivele celor educaţi, 

decât mijloacele celor bogaţi.”   Epictetus 

Educaţia făcută de primii educatori - părinţii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcţie 

de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. 

Cel mai important rol în evoluţia moral-civică a copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil 

din familie. Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi morală 

a copilului. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului, ezvoltarea lui, etc. De 

felul în care părintii vor educa copilul în sensul unei morale riguroase, dar suple, şi de felul în care vor şti 

să dirijeze viaţa afectivă a copilului, va depinde formarea personalităţii acestuia. De la familie copilul învaţă 

să iubească munca, ţara şi libertatea şi să respecte legile ţării. 

Copiii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în 

cadrul libertăţii colective, generale, cā munca şi respectul faţă de ceilalţi constituie o obligaţie fundamentală 

a fiecărui cetăţean. Pentru a-şi educa bine copilul, părinţii nu trebuie să considere niciodată că acesta ar 

avea unele particularităţi psihice nemodificabile, iar dacă observă unele devieri de la normal ale copilului, 

nu trebuie să aştepte pasivi ca timpul şi natura să le rezolve.  

Părinţii trebuie să intervină activ, organizând, dirijând şi orientând viaţa psihicā a copilului în cazul 

oricārei abateri de la normal. Există la unii copii, din fericire foarte rar, crize morale care pot aduce pārinţii 

la disperare. Desigur că educatorii nu pot rămâne nişte observatori pasivi faţă de asemenea cazuri. 

Cunoaşterea mediului familial în care se dezvoltă copilul condiţionează cunoaşterea complexă a 

personalităţii sale şi permite explicarea anumitor caracteristici: atitudinea faţă de muncă, randamentele 

şcolare, conduita în relaţiile cu colegii, cu adulţii, formarea unor deprinderi şi cristalizarea unor interese, 

precum şi surprinderea unor  trăsături intelectuale şi de caracter.  

Personalitatea copilului începe să se contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 

începe să perceapă şi să fie atent la ceea ce se petrece în jurul lui. După vârsta de trei ani, atenţia şi percepţia 

sunt mai active decât în trecut. La trei ani, jocul este principala preocupare a copilului. Prin jocuri, copilul 

se instruieşte asupra modului de viaţă al adulţilor şi vine în contact cu relaţiile existente în lume. La patru 

ani copilul frecventează grădiniţa de copii. Părinţii trebuie să o ajute pe educatoare în dirijarea formării 

personalităţii, deci a trăsăturilor morale şi intelectuale. 

În relaţia părinţi-copii, este de dorit să se evite cele două extreme: îngăduinţa excesivă faţă de copil, 

precum şi severitatea excesivă. Ca părinţi iubitori, unii pot face greşeli. Fie sunt prea grijulii, protejându-şi 

ori răsfăţându-şi copiii, ceea ce poate conduce la formarea unor comportamente nedorite: copii fricoşi, 

lipsiţi de iniţiativă sau tirani, pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara 

clasei, între colegi. 

Dacă părinţii sunt prea severi, copiii suferă din lipsă de afecţiune, trăiesc permanent cu teama de nu 

greşi, iar în timp, vor deveni plini de asprime faţă de cei din jur şi  relaţiile lor sociale vor fi lipsite de 

sentimentul împlinirii şi bucuriei trăite alături de semenii lor. 
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Aici este nevoie de un echilibru, care aplicat consecvent poate contribui la formarea şi dezvoltarea 

pozitivă a trăsăturilor de caracter ale copiilor. Dacă în prima etapă a vieţii, copilul acceptă autoritatea 

desăvârşită a părinţilor, cu trecerea anilor, autoritatea este acceptată de copil în măsura condiţionării sale 

de valoarea personală a părintelui. Prin urmare, părinţii trebuie să acorde o mare atenţie transformărilor 

care apar în raportul dintre autoritate şi independenţă, pentru a nu da naştere la deformări grave ale 

personalităţii copilului. 

Dacă despre familie se spune că reprezintă prima şcoală a copilului, de unde sintagma “cei şapte ani 

de-acasă”, şcoala, ca instituţie organizată în serviciul societăţii şi al individului, e destinată formării tinerei 

generaţii. 

Prin urmare a fi părinte este  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”. Iar pentru realizarea unor performanţe existenţa unui climat 

familial favorabil şi armonios şi competenţa în educaţie reprezintă premise de bază. 
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Puterea celor 7 ani de acasă 

 

 

Prof. înv. primar Stoichițescu Adriana 

Școala Gimnazială Putineiu, Teleorman 
 

 

 

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. De aici se produce marea provocare – uneori dificilă – a 

părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic drept „cei şapte 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. 

 

Un copil are drept model părinţii în al căror mediu familial se dezvoltă până la vârsta de 3 ani , când 

intră în treapta preşcolarităţii. La această vârstă un copil ar trebui să ştie să salute, să respecte anumite reguli 

de igienă sau reguli de comportament la masă, în vizită, la locul de joacă, în magazin , etc. Timpul de 

calitate acordat copiilor în cadrul familiei duce la achiziţii majore în primii ani de viaţă ai copilului. Părinţii 

conştienţi de aceste lucruri încearcă să formeze copiilor o conduită civilizată şi ei înşişi se comportă ca 

atare pentru că modelul matern este primul imitat de copil. 

 

Cei 7 ani de acasă reprezintă oglinda educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 

copilariei. Când copilul este pregătit să primească informații este foarte important modul în care vor fi 

transmise aceste informații, de către cine și în ce mod. 

 

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 familia și școala. 

 

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 însă 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. 

 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de factori precum : relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

 

Relația afectivă dintre copii și părinți este baza formării unui comportament corespunzător al 

copilului. Atunci când copilul simte iubirea părinților, se simte protejat, iar această idee de siguranţă îi 

creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 
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Să nu uităm puterea exemplului personal, care are mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de 

viață, când  părinții  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 . 

 

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.  

 

Chiar dacă primii 7 ani nu vor determina gradul de fericire pentru viață, creierul unui copil creează 

un fundament pentru modul în care comunică și interacționează cu lumea înconjurătoare procesând cât de 

repede li se răspunde. Până în clasa întâi sau a doua încep să se separe de părinți făcându-și prieteni; tânjesc 

după acceptarea semenilor și sunt pregătiți să discute despre sentimentele lor.  

 

Copiii de 7 ani pot să creeze semnificații profunde pentru informațiile din jurul lor; sunt capabili să 

vorbească în metafore, reflectând abilitatea de a gândi în linii mari. Trebuie să îi pregătim pentru succes 

prin interacționarea cu ei în calitate de adulți de încredere. Le putem arăta prin propriul exemplu cum să 

facă față sentimentelor puternice, pentru a ști cum să gestioneze propriile sentimente când vor fi adulți.  

 

Cei șapte ani de acasă nu reprezintă doar o sintagmă de sine stătătoare, ci reprezinta un fundament 

atât pentru dezvoltarea cognitivă cât și emoțională a copilului. Acest interval de timp este definitoriu în 

ceea ce privește o serie de aspecte din viața de adult, concluzie susținută de rezultatele cercetărilor 

științifice.   

 

Responsabilitatea   celor  7  ani de acasă este responsabilitatea noastră,   educatori   și   părinți   deopotrivă, 

bunele maniere fiind cheia către succes. 
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Cei șapte ani, de acasă! 

 

Prof. Stratulat Mihaela,                                                                                                    

Școala Gimnazială Nr. 1 Băneasa, Județul Galați 

  

 

Auzim de multe ori expresia ,,Nu ai -cei șapt ani de acasă”- Această expresie reprezintă, un vechi 

proverb românesc și semnifică faptul că, cel căruia i se spune această expresie, este lipsit de maniere, de 

educație.  

Pentru a nu ni se spune niciodată aceste vorbe trebuie să ne comportăm civilizat.Iată câteva expresii 

de bune maniere: Bună ziua!, Mulțumesc!, Îmi cer scuze!, Cu plăcere!, Un moment, vă rog! , Merci!, La 

revedere! etc 

Dacă spunem aceste cuvinte, la momentul potrivit, simțim că am câștigat o avere.  

Atunci când ești manierat-ești apreciat. Bunul simt stă la baza comportamentului în orice colectivitate 

și în orice împrejurare. 

Elevul trebuie să aibă cei 7 ani de acasă.  

Oricât se străduiește educatorul, învățătorul, profesorul, nu poate “birui” lipsa de educație de acasă 

sau mai ales o educatie greșită, decât folosind metode potrivite. 

Problemele de comportament, ale unor elevi sunt un fenomen care tinde să persiste indiferent de 

conjunctură.  

Comportamentul nepotrivit al unor elevi, par a avea cauze multiple: 

-nevoia de a atrage atenția colegilor; 

-tulburări de comportament; 

-probleme în familie; etc; 

Profesorul ar trebui să caute motivele de fond care cauzează comportamentul elevului, printr-o 

discuție directă cu acesta. În clasa în care profesorul pretinde ca toți elevii să se comporte perfect 

(ordonând), există riscul ca copilul să se revolte. De aceea, este mai potrivită o abordare care să se bazeze 

pe colaborare și pe norme convenite împreună. 

Pentru că după o anumită vârstă, cei din jurul nostru, se așteaptă ca elevii să se comporte  civilizat, 

trebuie ca noi profesorii să le implantăm prin diverse metode (cele mai potrivite), sentimentul acela uman 

profund, care tinde spre armonie între comportament și etică,între frumusețea caracterului uman și 

moralitatea sa.  

Bunele maniere îl ajută pe copil să-și dezvolte simțul respectului de sine și încrederea în propria 

persoană. Bunele maniere sunt calități importante care se reflectă în comportamentul fiecăruia, cu ajutorul 

bunelor maniere, elevii reușesc să se înțeleagă între ei, să se împrietenească, să fie acceptați în grup. 

Observăm că educația elevilor este dificilă, dan nu imposibilă. 

Cum învățăm bunele maniere? 

După cum spuneam, bunele maniere se învață în primul rând de la părinți, bunici și apoi de la 

profesori, educatori, învățători. Ele reprezintă un set de reguli, care trebuie respectate, fiincă ele transformă 

în copii manierați și politicoși. 

Bunele maniere este arta de a ne comporta în societate. 
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Bunele maniere  este un subiect care nu trebuie să lipsească din niciun plan de dezvoltare personală 

și cred că   trebuie să facem apelul către  întreaga  societăte pentru a obține rezultate îmbucurătoare. 

Părintii să se ocupe de proprii copii și să le dea educație, să creeze o atmosfera echilibrata în familie. 

Profesorii să găsească acele metode potrivite pentru elevi, care să aprofundeze și să dezvolte un 

comportament civilizat. Doar împreună: familie- școală –societate vom reuși să transmitem elevilor acel 

comportament demn, care să-i dezvolte simțul respectului de sine și încrederea în propria persoană. 

  

1327



 

 

Importanța celor 7 ani de acasă în dezvoltarea ulterioară a copilului 

 

prof.  înv. primar Stretea Lavinia Maria,                                                                        

Școala Primară Nr. 2 Poiana 

        

 

Acțiunea mediului în procesul dezvoltării copilului, poate fi în egală masură o șansă (un mediu 

favorabil), dar și o frână sau chiar un blocaj al dezvoltării (mediu substimulativ, ostil, insecurizant sau 

alienant).  

Mediul este constituit din totalitatea elementelor cu care individual interacționează direct sau indirect 

pe parcursul dezvoltării sale. Un rol important în cercetarea mediului social ca factor al dezvoltării 

psihoindivduale îl constituie nișa de dezvoltare. Aceasta desemnează totalitatea elementelor cu care intră 

în relație de la o vârstă dată. În cadrul acestui concept se pleacă de la investigarea mediului, ceea ce este 

mai precis decât investigarea inversă: de la mediul global  la copil; copilul și activitățile sale devin punctual 

de referință în identificarea, la vârste diferite a unor  nișe de dezvoltare diferite.  

O nișă de dezvoltare cuprinde:  

a) obiectele și locurile accesibile copilului la diferite vârste, 

b) reacțiile și răspunsurile anturajului față de copil la diferite vârste, 

c) cerințele adultului vizând competențele încurajate,vârsta la care sunt solicitate și nivelul de 

performanță acceptat, 

d) activitățile impuse,propuse copilului sauacceptate de acesta. 

Culturi diferite folosesc nișe de dezvoltare diferite.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. 

O primă etapă în dezvoltarea copilului o reprezintă familia. Familia  este primul factor  educativ în 

viața  acestuia. Aceasta  reprezintă un mediu care este simultan  social, cultural afectiv. Mediul familial  

influiențează dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de viață ai copilului. 

Educația  pe care părinţii o oferă copiilor  de la naștere și pănă la vărsta de 6/7 ani,  mai  poartă 

denumirea de „Cei 7 ani de acasă”. Regulile de comportament şi educaţia oferită în  primii 7 ani de viaţă ai 

copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.    

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. Spiritul de competiţie, altruismul, 

cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini etc.   sunt însuşiri dobândite în perioada celor sapte 

ani de acasă, acestea devenind stabile pentru tot restul vieţii.  

Implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicați: părinți, 

școală,elevi, comunitate. Meseria de părinte presupune, cel puțin un rol dublu în dezvoltarea copiilor. 

Modelarea unui comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect și  suport reprezintă primul  

pas în crearea unui climat propice care sprijină învățarea. 

Părinții reprezină modele pentru copii. Așadar, aşa cum ne creştem şi ne educăm  copiii, aşa cum ne 

comportăm  noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume-om.  
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CONSECINŢELE PSIHO - COMPORTAMENTALE ALE VIOLENŢEI 

DOMESTICE ASUPRA COPILULUI                                                                               

(Studiu de specialitate) 

 

 

Profesor STRÎMBEANU AURELIA,                                                                                

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți 

 

 

Una din cele mai importante funcţii ale familiei constă în educarea şi formarea tinerilor în vederea 

integrării lor optime în viaţa şi activitatea socială. În cadrul grupului familial, părinţii exercită, direct sau 

indirect, influenţe educaţional- formative ale propriilor copii. 

Într-o familie normală, în interacţiunea copii- părinţi, aceştia din urmă se adaptează firesc trebuinţelor 

psiho- afective şi fizice, necesare unei dezvoltări echilibrate, armonioase a minorilor. Perturbarea funcţiilor 

familiei se petrece (în general) ca o stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de 

violenţă. 

Într-o familie violentă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranţă, 

de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Astfel, orice formă de violenţă asupra copilului poate 

duce la retard în dezvoltarea intelectuală, la tulburări de echilibru emoţional şi la consecinţe fizice pe plan 

psiho- social. 

Structurarea personalităţii copilului va suporta efectele abuzului şi va fi marcată de o atitudine 

reticentă în relaţionarea socială, de sentimentul de stigmatizare şi de imagine de sine negativă. 

Simptomatologia frecvent descrisă de către copiii- victime ale abuzului este următoarea: 

tulburări de somn şi coşmaruri (imagini legate de evenimentul abuzului reapar în timpul somnului 

sub forma viselor şi a coşmarurilor). Tulburările de somn includ: insomniile, incapacitatea de relaxare şi 

odihnă; anxietate generalizată; hipervigilenţă, comportament precaut, circumspect, în special dacă se află 

într-un loc similar cu cel în care s-a produs evenimentul; evitarea unor locuri, persoane, obiecte sau alimente 

care amintesc de momentul evenimentului traumatic. 

Copiii din familiile violente învaţă că: este acceptabil ca un bărbat să lovească o femeie; violenţa este 

modul de a obţine ceea ce vrei; oamenii mari au o putere pe care nu o folosesc cum trebuie; bărbaţii care 

pedepsesc femeile şi copiii sunt masculi adevăraţi; exprimarea sentimentelor înseamnă slăbiciune; nu 

trebuie să vorbească despre violenţă, să aibă încredere în sine, să simtă. 

Copiii care trăiesc într-un mediu violent sunt martori ai ameninţărilor verbale, aruncării obiectelor, 

bătăilor, ameninţărilor cu arme, torturării sexuale, încercărilor de sinucidere, crimelor. Copiii nu sunt numai 

martori, ci pot fi şi victime în timpul acestor incidente. 

Studiindu-se copiii care au ajuns în shelterele pentru victimele violenţei domestice, au fost observate 

următoarele efecte ale violenţei, în funcţie de stadiul de dezvoltare, indiferent dacă un copil este martor sau 

victimă a agresiunilor. 

Sugarii reacţionează la mediul din jurul lor; când sunt supăraţi, plâng, refuză mâncarea sau se închid 

în sine şi sunt foarte susceptibili faţă de deprivarea emoţională.  
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Copiii antepreşcolari încep să dezvolte încercări primare de a relaţiona cauzele de emoţii; prezintă 

probleme de comportament cum ar fi îmbolnăviri frecvente, timiditate profundă, stima de sine scăzută şi 

probleme sociale la grădiniţă cum ar fi loviri, muşcări sau contraziceri. La acest stadiu apar diferenţele de 

gen.  

La vârsta preşcolară, copiii cred că tot se învârte în jurul lor şi este provocat de ei. Dacă sunt martori 

ai violenţelor sau abuzului, pot crede că ei le-au provocat. Unele studii au arătat că băieţii preşcolari au cele 

mai mari rate ale agresivităţii şi cele mai multe probleme somatice, faţă de alte grupe de vârstă.  

Copiii de şcoală primară, în special în stadiul târziu, încep să înveţe că violenţa este calea cea mai 

potrivită pentru a rezolva conflictele într-o relaţie. Deseori au probleme la teme iar la fetele din această 

grupă de vârstă au fost identificate cele mai ridicate nivele de agresivitate şi depresie.  

Adolescenţii văd violenţa ca o problemă a părinţilor lor şi deseori consideră victima ca fiind vinovată. 

Conflictele dintre părinţi au o influenţă profundă asupra dezvoltării adolescenţilor şi a comportamentului 

lor ca adulţi şi este cel mai puternic predictor al delincvenţei violente. 

Există numeroase efecte principale la copiii martori ai violenţei domestice şi unele efecte subtile. Cel 

mai bine documentate şi notabile efecte sunt creşterea agitaţiei şi comportament agresiv, ca şi depresia şi 

anxietatea. 

1.  Comportament agresiv şi neobedient. Copiii care au fost martori ai violenţei în familie deseori 

devin agresivi cu colegii, prietenii şi profesorii. Ei tind să fie neobedienţi, iritabili şi uşor de înfuriat. Copiii 

care distrug obiectele şi au tendinţa de a se implica în conflicte, pot dezvolta o personalitate delincventă în 

adolescenţă. 

2.  Emoţii şi conflicte interioare. Problemele emoţionale interioare, cum ar fi anxietatea, depresia, 

stima de sine scăzută, închiderea în sine şi letargia, au fost identificate la copiii expuşi la violenţa domestică. 

Alţi copii prezintă afecţiuni somatice (suferinţe corporale, dureri şi îmbolnăviri fără o cauză medicală). 

Aceste simptome apar pentru că există o tensiune internă acumulată, la copiii care nu găsesc moduri de 

rezolvare a unor probleme, care nu îşi pot exprima conflictele sau nu pot căuta ajutor. Mulţi observatori au 

constatat că interiorizarea problemelor, alături de nevoia de a se comporta exemplar şi dorinţa exagerată de 

a-şi ajuta mama, sunt caracteristice fetelor care au fost martore ale abuzurilor în familie. 

3.  Efecte la nivelul dezvoltării sociale şi educaţionale. Alte studii au arătat că acei copii martori ai 

violenţelor sunt influenţaţi la nivelul dezvoltării sociale şi educaţionale. Copiii care sunt sau au fost 

implicaţi în incidente familiale violente sunt preocupaţi de această problemă şi nu se pot concentra asupra 

cerinţelor educaţionale.  

Dezvoltarea lor socială poate fi afectată pentru că ei sunt foarte trişti, anxioşi sau prea preocupaţi ca 

să se implice; sau tendinţa lor de a folosi strategii violente în rezolvarea problemelor interpersonale îi fac 

nepopulari şi se simt respinşi. Unii asistenţi sociali au constatat că femeile din grupuri imigrante, cu o 

cultură diferită, care au trăit într-un mediu violent, îşi neglijează educaţia, luptă prin metode acceptate 

cultural de a părăsi familia, cum ar fi căsătoriile timpurii, luarea unei slujbe înainte de a fi definitivat 

studiile. 

4.  Stresul post-traumatic (post-traumatic stress disorder – PTSD). Studiile recente au demonstrat că 

mulţi copii martori ai violenţelor prezinta PTSD. Definiţia tulburării post-traumatice, găsită în DSM-IV 

explică: persoana care suferă de stres post-traumatic a fost expusă unei ameninţări cu moartea sau unei 

răniri/ ameninţări a integrităţii sale fizice; răspunsul persoanei include frica intensă, neputinţă sau oroare; 

în cazul copiilor – comportament agitat sau dezorganizat.  

În plus, evenimentul este reexperimentat prin coşmaruri, amintiri recurente ale evenimentului produse 

de anumite elemente sugestive, etc; există o evitare continuă a stimulilor care amintesc persoanei de 

incident; sunt prezente simptome ale unei permanente stări de disconfort, cum ar fi dificultăţile în adormire, 

iritabilitatea, izbucnirile de furie, dificultăţi de concentrare, hipervigilenţă şi o teamă exagerată.  
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Mulţi copii care au fost expuşi la violenţe nu au cunoscut niciodată un mediu calm, paşnic, chiar din 

copilărie, şi de aceea dezvoltarea şi reacţiile lor sunt afectate în mod diferit şi cronic decât ale copiilor care 

nu au experimentat decât un singur eveniment traumatic într-un mediu liniştit şi suportiv. 
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CLIMATUL EDUCATIV DIN FAMILIE 

Familia care reprezintă un bun mediu educativ 

 

Profesor Stroe Angela 

Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu’’ Tg. Jiu 
 

 

Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, adică în componenţa sa să existe toţi membrii care 

alcătuiesc în mod normal un asemenea colectiv (doi părinţi), între aceştia să fie relaţii de înţelegere, respect, 

într-ajutorare, să trăiască în deplină armonie, să duca o viaţă cinstită, onestă. Opiniile celor doi părinţi 

referitoare la copil trebuie să fie convergente iar părinţii trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât 

de puternic este spiritul de imitaţie la copii. 

În comparaţie cu familia cu un singur copil, familia cu mai mulţi copii reprezintă un mediu educativ 

mai bun. Dacă copilul este singur la părinţi el tinde să fie mofturos, egoist, capricios datorită părinţilor care 

doresc să-i faca toate poftele.  

În familiile cu mai mulţi copii, afecţiunea părinţilor se îndreaptă către toti copiii. Părinţii trebuie să 

aibă o autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obţinută cu ajutorul pedepselor sau a 

violenţei şi nici printr-un exces de bunatate şi satisfacerea oricărei dorinţe. 

"Adevarata autoritate deriva din exigenţa părinţilor faţă de comportarea copiilor, îmbinată cu 

respectul faţă de aceştia". Copilul trebuie să simtă iubirea pe care părinţii i-o poartă, dar este necesar să ştie 

că nu-i vor îngădui orice capriciu. "Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci şi calea cea mai 

eficientă a educaţiei, dar numai dacă ea e potrivită şi cu masură". 

Nu în ultimul rând, "pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie să aibă o situaţie economică 

aptă să satisfacă trebuinţele de prim ordin ale membrilor sai".  

A educa un copil nu este un lucru atât de uşor. Unii părinţi, având concepţii învechite, cred că ei ştiu 

cel mai bine să-şi educe copilul, neacceptând sfaturi din exterior. În prezent, există o mulţime de cărţi, filme 

şi emisiuni special realizate pentru îndrumarea pedagogică a părinţilor.  

Familia care nu reprezinta un bun mediu educativ  

 

a) Familia descompusă - familia care rămâne descompusă în urma unui divorţ sau a unui deces, nu este un 

mediu educativ ideal. Dar totuşi condiţia de viaţă a copilului orfan de un părinte depinde foarte mult de 

puterea de dragoste a celui rămas, care poate compensa dragostea celui dispărut. În trecut divorţul era 

extrem de dăunator pentru copii. Cercetările actuale par să indice că toti copiii se simt mai bine dacă părinţii 

nefericiţi divortează decât dacă stau împreună într-o atmosferă de furie, amărăciune, violenţă şi ură.  

 

b) Familia reconstituită - Recăsătorirea creează o familie reconstituită sau combinată formată din doi 

părinţi, din care cel putin unul aduce în această unitate familială nouă unul sau mai mulţi copii dintr-o 

căsătorie anterioară.  

Cuvintele mama maşteră şi tata vitreg sunt deja expresii peiorative. 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.  

În acest context merită să ne punem câteva semne de întrebare: Cine asigură disciplina în această familie?  
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Dar educaţia? Care sunt îndatoririle părintelui biologic căruia i s-a luat copilul? Ce autoritate are 

acesta? Răspunsul la aceste întrebări variază de la caz la caz.  

 

c) Violenţa în familie este un fenomen ce ia amploare. Maltratarea partenerului şi a copiilor are loc în toate 

clasele sociale, dar posibilitatea maltratării creşte o dată cu problemele financiare. Cazurile de maltratare a 

copiilor sunt în creştere. "Ca şi în cazul maltratării unuia dintre soţi, sunt responsabili mai ales bărbaţii. În 

multe cazuri, cei care maltratează au fost maltrataţi în copilărie, astfel perpetuând un ciclu de violenţa". 

Copiii maltrataţi sunt frustraţi de dragoste, pierd bucuria de dragoste şi înţelegere a semenilor, sănătatea lor 

psihică fiind pusă la îndoială.  

 

d) Alte cazuri în care familia nu este un bun mediu educativ: 

 -Certurile şi neînţelegerile dintre părinţi au efecte traumatizante asupra copiilor. 

-Divergenţele dintre părinţi cu privire la măsurile educative au urmări negative asupra educaţiei.  

-Dacă părinţii mint, fură, înjură, sunt necinstiţi, în cele mai multe cazuri copilul va imita 

comportamentul acestora. 

 

     Am subliniat în rândurile de mai sus necesitatea şi utilitatea climatului afectiv din familie. În unele 

familii însă acesta se manifestă în mod exagerat în sensul copleşirii cu afectivitate şi cocoloşirilor prin 

supraprotecţie.              

De obicei acest climat este determinat de mamă, dar nu sunt puţine cazurile în care şi tatăl cade în 

acest păcat educativ. El este dăunător prin consecinţele care apar în comportamentul copilului în relaţiile 

cu alţi copii şi chiar cu profesorii. Copilul crescut într-un asemenea mediu este egoist şi înfumurat şi 

stabileşte greu relaţii de prietenie. În activitatea de învăţare nu este capabil de eforturi, fiind mereu în urmă 

cu temele şi cu studiul. În viaţă şi în activitatea profesională se manifestă ca un neajutorat, având mereu 

nevoie de sprijinul cuiva. 

La polul opus se află familiile în care climatul educativ este exagerat autoritar. Dacă în climatul 

exagerat afectiv tonul este dat de obicei de mamă, în climatul autoritar autorul este de obicei tatăl. 

Fără îndoială că orice colectiv- şi familia este un colectiv pe care sociologii îl numesc colectivul primar, 

are nevoie de norme şi reguli pentru a-şi desfăşura normal viaţa şi activitatea, precum şi de o anumită 

autoritate întruchipată, de obicei, în persoana „şefului familiei”- tatăl. Dar autoritatea trebuie manifestată 

cu calm şi cu măsură, exagerările fiind dăunătoare. În unele familii venirea tatălui de la serviciu este 

aşteptată cu teamă de toţi membrii familiei.  

Unele mame nici nu se sfiesc să afişeze această teamă, ameninţându-şi copiii cu formula „lasă că vine 

tata şi o să vezi ce păţeşti!”. În aceste familii copilul trăieşte cu teama şi spaima şi sentimentul respingerii 

şi al izolării. Şi, în acest caz consecinţele nu întârzie să apară, imprimându-se în personalitatea copilului. 

Crescut într-o asemenea atmosferă copilul se manifestă ca un timid, ca un izolat sau odată scăpat de sub 

teroarea disciplinei rigide din familie, acest copil se manifestă ca un obraznic, indisciplinat, fiind dispus 

spre harţă şi bătaie cu colegii lui. 

Este „efectul arcului” scăpat de sub controlul „şurubului” care se destinde la maximum. O asemenea 

atitudine se exprimă sub forma agresivităţii, revoltei, vagabondajului şi furtului- consecinţe ale severităţii 

exagerate a părinţilor. 

În familiile în care copilul este unic apar adesea dificultăţi şi greşeli în educaţie. De obicei se instituie 

un climat de supraprotecţie, de satisfacere a tuturor dorinţelor, creându-se astfel condiţiile formării la acesta 

a unor trăsături negative de caracter. 

În familiile cu mai mulţi copii se pune problema repartizării echitabile a dragostei şi a exigenţelor, 

astfel ca nici unul dintre copii să nu trăiască sentimentul priorităţii sau al magnetizării. De obicei, când 

apare cel de-al doilea copil, primul este plasat în plan secund, celui mic acordându-i-se atenţie sporită.  
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În relaţiile dintre părinţi şi copii se impune necesitatea unui simţ al măsurii ce presupune cunoaşterea 

temeinică de către părinţi a structurii de personalitate a copilului pentru a-şi adecva atitudinea şi 

comportamentul acestei structuri. Aşadar, ca părinţi, vom fi mai exigenţi cu copilul comod şi cu cel 

îndrăzneţ şi mai indulgenţi cu copilul harnic, timid şi cu cel mai puţin dotat. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE ,,CEI 7 ANI DE ACASĂ!” 

 

Prof. înv. primar gr. I STROESCU MARIANA 

Şcoala Gimnazială Costuleni – Iaşi 

 

 

,,Cea mai importantă învăţare în primii ani de viaţă este oferită de interacţiunea umană. Obiectele şi 

instrumentele de învăţare ulterioare nici nu se compară cu aceasta” (T. Berry)  

Practica dovedeşte cu uşurinţă că în primii ani de viaţă ,,nu este de ajuns doar să îngrijim  copilul, 

cum nu este de ajuns doar să fie hrănit şi învăţat lucruri noi”. Copilul are nevoie simultan de hrană sănătoasă, 

de îngrijire atentă, atenţie, căldură, de stimulare de încredere, de răbdare şi de un mediu prielnic în care să 

se dezvolte, fiecare la timpul potrivit, pentru a deveni mai apoi copii, respectiv adulţi empatici, sensibili, 

responsabili, independenţi. 

Relaţia afectivă a părintelui este primul pas spre dezvoltarea copilului. Important este ca iubirea să 

fie permanent acolo şi când copilul este vesel şi când este supărat, nervos, dificil,  astfel acesta învaţă că în 

iubire, orice emoţie e acceptată. De altfel, experienţa e cea care adaptează biologia copilului la  mediul  său. 

Un mediu de creştere haotic, afectează categoric dezvoltarea sistemului nervos central, cum ar fi expunerea 

prelungită la televizor şi calculator, un exces de medicamente, o hrană nesănătoasă, etc. 

Pentru a fi educaţi cu adevărat, majoritatea copiilor au mult mai multă activitate 1 la1.  Invăţarea are 

loc prin intermediul relaţiilor şi înteraţiunilor umane. Dacă încerci să înlocuiesti factorul uman cu 

tehnologia, încă de la vârste fragede, copiii noştri nu vor fi oameni educaţi. 

Pe măsură ce ei cresc, trec prin diferite etape de dezvoltare ce le oferă componente fundamentale 

pentru inteligenţă, pentru moralitate, sănătate emoţională şi abilităţi şcolare.  

Dacă ar fi să exemplificăm în funcţie de etapa de dezvoltare, unele  caracteristici  ale dezvoltării şi a 

unor activităti de învăţare  ce pot fi efectuate cu succes în familie, menţionăm: 

Perioada preşcolarităţii, aşa zişii ,,cei  7 ani de acasă” 

La 2 ani, copilul are o bună coordonare ochi-mână, poate uni/ sepera obiecte, înserează piese pe un 

panouri cu locaşuri de forme diferite. efectuează operaţii simple de clasificare, numeşte obiecte din cărţi, 

recunoaşte şi exprimă durerea şi locaţia acesteia. Ca activităţi de învăţare recomandate jocuri domino de 

potrivire, cutii de puzzle, cuburi, instrumente pentru exprimare artistică, îmbrăţişări, mângâieri şi laude  

pentru dezvoltarea respectului de sine. 

La 3 ani, copilul ascultă cu atenţie poveşti adecvate vârstei, face comentarii pertinente în timpul 

poveştilor.  de aceea  ar trebui să existe la îndemână diverse cărţi cu   imagini despre animale, plante, unele 

lucruri/ obiecte, lasându-i  timp  să exploreze, să observe, să numească, să întrebe şi să i  se răspundă  la 

întrebări. 

La 4 ani, aceştea deja îşi dau seama de perechi de cuvinte, îşi pot scrie numele cu litere de tipar, 

înţelege concept, de cel mai mare, cel mai înalt, numără până la 20 sau mai mult. Atunci copilul poate 

participa la jocuri cu table de joc şi nu de strategie, poate primi materiale ştiinţifice  şi  de matematică. 

Copiii pot fi implicaţi în tot ce se poate realiza în bucătarie, să aşeze vasele, să spargă un ou, să frământe 

aluat, să spele fructe, etc, deci să  manipuleze cât mai multe obiecte şi să vorbească despre caracteristicile 

lor. 

La 5 ani, copilul compune şi recompune, forme şi obiecte. Sortează obiecte în funcţie de două  

dimensiuni, recunoaşte cifrele de la  1 la 10. Este dornic să înveţe lucruri noi. Adresează o mulţime de 

întrebări: De ce? Ce?  Unde? Când? Ca activităţi de învăţare se pot concepe jocuri de rol în familie, se poate 

discuta despre meserii despre activităţi din comunitate, se crează jocuri cu ţinte, care dezvoltă coordonarea 

mână- ochi. 

La 6 /7ani, copilul înţelege marcării temporali (astăzi, mâine, ieri), recunoaşte anotimpuri după 

caracteristici, creează labirinturi, recunoaşte  cuvinte scurte, identifică monede, au anumite convingeri ce 
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ţin de magie şi fantezie. Copiiilor li se poate pune la dispoziţie materiale  pentru colorat, tăiat, pictat. Se  

poate să asculte muzică, să fredoneze, să danseze,  să participe la exerciţii de dezvoltare a imaginaţiei si 

vocabularului. 

Perioada copilăriei mici şi a preşcolarităţii sunt cele mai bogate şi mai intens  etape ale dezvoltării, 

unui  număr impresionant de achiziţii cognitive, afective şi sociale pe care copilul trebuie să le dobândească  

pentru a sprijini achiziţiile de bază. Parte dintre  aceste activităţi se pot realiza în egală măsură acasă alături 

de părinţi, cât şi la grădiniţă cu sprijinul educatorilor. 

Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi învers. 
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Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor primordial, deoarece educaţia începe 

cu familia. Aici copilul îşi face ucenicia pentru viaţă şi debutul  în viaţa socială. Ponderea familiei, ca factor 

educaţional, este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului 

pe treptele de superioritate ale ontogenezei. 

Una din trăsăturile specifice, ale educaţiei în familie, este afectivitatea sporită. Fără îndoială că orice 

educator trebuie să imprime activităţii educaţionale şi o tentă afectivă, dar când este vorba de părinţi aceasta 

trebuie să fie mai pronunţată. Chiar şi atunci când aceştia, din prudenţă, nu o afişează, copilul o simte, iar 

aceasta îi conferă un climat de securitate. Importanţa acestui climat afectiv se poate  vedea mai ales la copiii 

care sunt crescuţi, de la o vârstă fragedă în orfelinate şi case de copii. Din punct de vedere intelectual, unii 

nu reuşesc să se dezvolte destul de bine, în plan afectiv şi moral se simt carenţele generate de absenţa 

căldurii familiale, ei fiind mai rigizi, mai suspicioşi şi mai duri în relaţiile cu semenii după ce ajung la 

maturitate.  

De obicei, nucleul familiei îl formează părinţii şi copiii. Sunt însă situaţii în care la acest nucleu se 

adaugă şi unul sau doi bunici şi cazurile mai numeroase şi de actualitate în care copiii sunt crescuţi de un 

singur părinte, în general, mama.  

Structura familiei influenţează şi un anume climat afectiv care generează anumite trăsături de 

personalitate, ce favorizează procesul integrării copilului în mediul social de la grădiniţă şi şcoală. Copilul 

crescut într-un mediu familial în care este cocoloşit şi supraprotejat devine egoist şi stabileşte cu greu relaţii 

de prietenie, în activitatea de învăţare nu este dispus să depună eforturi. La polul opus, se află familiile în 

care climatul educativ este exagerat autoritar. Crescut într-o asemenea atmosferă copilul se manifesta ca un 

timid, ca un izolat. Uneori un asemenea climat educativ are efecte diametral opuse, scăpaţi de sub teroarea 

disciplinei rigide din familie, aceşti copii se manifestă obraznici, indisciplinaţi, dispuşi  la harţă şi bătaie cu 

colegii lor. Dintre cele două situaţii educative extreme, rezultă necesitatea unui simţ al măsurii care 

presupune cunoaşterea temeinică de către părinţi a structurii de personalitate a copilului pentru a-şi adecva 

atitudinea şi comportamentul acestora. 

Relaţiile în familie sunt diferite în funcţie de numărul de copii existenţi. În familiile cu un singur copil 

– şi  acestea au devenit, în mediul urban, cele mai numeroase – se creează un climat de supra-protecţie, de 

satisfacerea tuturor dorinţelor sale ce se constituie ca premise a unor trăsături negative de caracter ca 

egoismul. În familiile cu mai mulţi copii se pune problema repartizării echitabile a drepturilor şi a 

exigenţelor astfel că nici unul dintre copii să nu trăiască cu sentimentul marginalizării. De obicei, când 

apare cel de–al doilea copil, primul este plasat în plan secund, celui mic acordându-i-se atenţie sporită, fapt 

ce trezeşte gelozia celui mai mare. De mare importanţă este şi repartizarea echitabilă a obligaţiilor 

gospodăreşti între fraţi. Este foarte important ca părinţii să-i înveţe pe copiii lor să se iubească şi să se 

respecte între ei. Nu trebuie promovate  priorităţi sau simpatii, nici antipatii şi marginalizări, în funcţie de 

sexul copiilor şi nici chiar în funcţie de rezultatele lor şcolare. 

Un rol deosebit are familia în domeniul educaţiei morale. Sintagma românească  a “celor şapte ani de 

– acasă” vizează tocmai educaţia morală, adică expresia exterioară a acesteia – comportamentul. 

Comportamentul social nu apare de la sine, ci numai în măsura în care părinţii se ocupă de formarea lui. Iar 

acesta se face în familie prin modelul pe care părinţii îl oferă copiilor, dar şi prin normele pe care le impun 

acestora. Acest comportament al copiilor face parte din structurile autorităţii pe care trebuie să le aibă în 

faţă copii proprii. 
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Nu sunt excluse nici conflictele. În faţa cerinţelor şcolii şi familiei, copilul încearcă, în general, să se 

ajusteze mai ales la estimaţia şi cerinţele părinţilor ca să evite reproşul, dezamăgirea lor, în caz de eşec. 

Simţindu-se vinovat poate recurge la strategii de evitare, chiar minciună. Dacă are succes, asemenea 

mijloace încep să fie folosite cu frecvenţă şi dezinvoltură. 

Afectivitatea copilului dobândeşte nuanţe diferite și complexe, legate de rezonanța socială a activităţii 

şcolare. Reacţiile afective devin mai controlat voluntar, capacitatea de simulare şi empatia cresc evident. 

Colaborarea strânsă între cadrele didactice şi părinţi, iar la nevoie, apelul la psiholog, conduc la 

rezolvarea acestor tulburări şi la adaptarea copilului la rolul şi la statutul de şcolar. 

Într-o societate a viitorului, în care de la membrii săi se aşteaptă un grad mai ridicat de participare, 

iniţiativă şi creativitate, cumularea eforturilor cadrelor didactice şi familiei pentru integrarea şcolară şi 

implicit în viaţa socială a copiilor, reprezintă o investiţie sigură  în viitorul unei lumi superioare prezentului 

nu doar prin sporirea cantitativă a bunăstării ei, ci şi prin dezvoltarea armonioasă a personalităţii celor ce 

trăiesc în ea. 
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Educaţia în familie 

 

EDUCATOARE: STROIESCU MARIA – ANA                                                            

ŞCOALA GIMNZIALĂ DALBOŞEŢ                                                                       

(GRĂDINIŢA P. N. ŞOPOTU- VECHI) 

 

,,Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.’’ 

(Geoffrez Holder) 

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului şi 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 de existenţa 

evenimentelor care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului, respectiv copilului.  

Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor 

noastre. 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. 

Principala condiţie ca un copil să primescă o educaţie corectă, o reprezintă capacitatea părinţilor de a 

o face şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. 

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. În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 

îmbrăcămintea, trebuie să-i 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. 

Un copil educat este un copil politicos, care ştie să folosească cuvintele magice: ,,Te rog!’’ , 

,,Mulţumesc!’’, ,,Bună ziua!’’ etc., de asemenea este copilul care ştie să se comporte la şcoală atât cu 

profesorii cât şi cu colegii.  

Copilul îşi însuşeşte un set de reguli încă din familie, observându-se acest lucru la sosirea în grădiniţă, 

după limbajul folosit şi după cum relaţionează şi socializează cu ceilalţi. 

De la părinţi copilul trebuie să înveţe să fie sincer, să spună mereu adevărul, să fie mereu punctual. 

Părinţii sunt ,,oglinda’’ copiilor, ei reprezintă primii mentori în viaţa copilului. 

Un copil educat este acel copil care are şi reguli şi responsabilităţi încă din familie, dar care simte pe 

deplin căldura şi iubirea familiei. ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi 

ploaia bună, cauzată la timp potrivit, înviorează câmpul.’’ 
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Studiul, cu privire la opinia părinți în ceea ce privește școala online 

 

Stroiuleasa Loredana Mihaela 

 

 

Studiul, cu privire la opinia părinți în ceea ce privește școala online, realizat de  Centrul Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Olt are ca obiectiv evidențierea percepției părinților asupra școlii 

online și conturarea unor  strategii și modalități de intervenție adaptate realității din prezent și problemelor 

cu care se confruntă beneficiarii activității de consiliere.  

La acest studiu au participat 3207 părinți ce au copii în clasele VI- XII, din mediul urban 47,9%  și 

din mediul rural 52,1%, . Din subiecții participanți 61,4% sunt femei și 38,6% bărbați  
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Analiza răspunsurilor pe fiecare item al chestionarului: 

Studiul arată că părinții au o atitudine pozitivă cu privire la educația online și cred ca  implementarea 

instrumentelor digitale sunt un lucru bun, totuși revenirea la școală este așteptată .  

Sedentarismul în rândul minorilor era o problemă şi înainte de pandemie, acum lucrurile au evoluat 

şi mai mult într-un sens nedorit. În plus nici modalitatea de predare nu este considerată "satisfăcătoare".  

După cum se observă în diagram în această perioadă de predare online părinții au  comunicat eficient  

cu cadrele didactice (diriginții 77,5%  și profesori 22,3%). Procentaj regăsit și în perioada de predare față 

în față,când parteneriatul școală familie se realizează în proporție mai mare prin dirigintele clasei.  

 

 
   

Aproape două treimi dintre părinţi evaluează metoda online prin care copilul/ii lor învaţă ca fiind sub 

aşteptările lor, 34% dintre părinţii care au copii de vârstă şcolară consideră că metoda online prin care 

copilul/ii lor învaţă este sub aşteptările lor, în timp ce 26% apreciază că este mult sub aşteptările lor. Doar 

16% sunt de părere că sistemul online de predare este puţin sau mult peste ceea ce anticipau. Totodată, 

peste 75% dintre părinţi spun că îi preocupă efectul negativ pe care l-ar putea avea expunerea îndelungată 

la dispozitivele electronice asupra copiilor.  

Printre principalele îngrijorări ale părinţilor se numără şi teama că, în contextul sistemului de învăţare 

online, copiii lor vor rămâne în urmă cu nivelul de cunoştinţe - 80% 

Conform itemului, Care este cea mai mare provocare pentru dumneavoastră, survenită odată cu 

mutarea cursurilor online? 

În această perioadă părinții au fost nevoiți să găsească un echilibru între autoritate şi plăcerea de a 

petrece timp cu copilul (31%), de a-şi schimba programul în funcţie de nevoile copilului (32%), de a găsi 

tot felul de activități pentru a ţine copiii ocupaţi (31%). (gătitul, curățenia, orele online și teme) 

Studiul evidențiază și o serie de aspecte pozitive ale acestei perioade, semnalate de părinți: copiii 

învață să se adapteze schimbărilor, există mai mult timp pentru activități în familie, copiii experimentează 

folosirea platformelor digitale, s-au implicat mai mult în procesul de învățare al copiilor. 

Rezultatele studiului ne-au arătat că acestă perioada a închegat relația dintr părinte și copil, 

părinții au reușit să-ți demonstreze că pot fi și profesori și psohologi deoarece a trebuit să le explice 

ce se întâmplă cu acest virus și cu viitorul lor. 
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Greșeli comune și atitudini sănătoase în educarea copilului în familie 

 
 

 

SUCILEA CĂTĂLINA                                                                                                            

Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 
 

 

Studiile arată foarte clar că 65% din dezvoltarea personalității copiilor se află în intervalul 0-6 ani. 

Această cercetare reafirmă importanța familiei în dezvoltarea personalității copilului! Ce fel de efecte are 

familia asupra copiilor? 

În perioada preșcolară, educația și interesul copilului din familie sunt de mare importanță. Atitudinile 

pozitive ale familiei în perioada preșcolară (grădiniță) de 0-6 ani și creșterea conștientă a copiilor lor se 

transformă într-un succes durabil în perioada școlară. Dimpotrivă, se știe că acei copii care au problem 

eșuează în viața școlară. Copiii cu tulburări de personalitate și comportament pot avea probleme de adaptare 

atunci când încep școala. 

Vom prezenta în continuare câteva greșeli commune pe care părinții le fac în educarea copiilor și 

câteva atitudini necesare pentru a crește bine un copil. Examinând aceste subiecte, vom contribui atât la 

propria noastră educație, cât și la educația copiilor noștri. Educația este un proces care de derulează pe tot 

parcursul vieții. 

 

1. Greșeli comune în educația familială 

 

Educația familială și atitudinile necesare pentru creșterea unui copil bun 

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de părinți este că aceștia nu își tratează copiii ca fiind 

indivizi cu personalitate proprie. Neacceptarea copiilor în acest fel poate determina, de asemenea, părinții 

să considere comportamentele copiilor lor ciudate și greșite, chiar dacă nu sunt. În acest caz, copilul nu este 

lăsat să aibă propria personalitate; părintele încearcî să îi imprime personalitatea sa. În acest caz, ceea ce 

face este să ofere copilului modele de comportament potrivite personalității părintelui, nu a copilului. Mai 

mult, interpretează 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 pe o amenințare completă pentru copil afectează negativ dezvoltarea socială 

a copilului. În special, prevenirea socializării copilului prin gândirea că cercul de prieteni va fi afectat poate 

determina copilul să devină o persoană tocilară. 

Părinții care nu au reușit să-și îndeplinească propriile vise își doresc să realizeze aceste vise prin copii, 

iar aceasta este o greșeală uriașă în sine. Fiecare individ are propriile sale caracteristici și interese. Copiii 

sunt indivizi și trebuie explorate interesele lor și ar trebui urmate direcții sănătoase în acest sens. De 

asemenea, nu este corect ca părinții să fie indiferenți, să manifeste lipsă de afecțiune și să preia total 

controlul copilului. Părinții ar trebui să verifice dacă copiii lor își îndeplinesc responsabilitățile și au vise 

proprii pe care să îi ajute să le îndeplinească. 

Nu este recomandat ca părinții să își compare copiii cu prietenii/ colegii lor. 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 caracteristicile generale ale vârstei. În cele din 

urmă, este una dintre cele mai mari greșeli pe care membrii familieile pot face, și anume să pună la îndoială 

nevoia copilului de a avea și eșecuri, care sunt și ele experiențe de învățare. 

 

2. Educația și atitudini sănătoase ân creșterea copilului 

 

Dezvoltarea psihosocială a copiilor trebuie urmărită și luată în considerație mereu. Conform teoriei 

dezvoltării psihosociale a lui Erickson, fiecare vârstă are obiective de dezvoltare și conflicte de dezvoltare. 
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Erickson, care împarte viața umană în 8 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 băiat mare acum, ești un bărbat 

și nu ești un copil!” nu sunt educaționale, dar sunt frustrante. Copiii ar trebui să se joace, să se miște, să 

facă mici stângăcii mică, să îți bage mâna în țărână, să se murdărească și să-și trăiască copilăria. 

Dorința copiilor de a petrece timpul cu tehnologii inteligente nu este o preocupare care necesită un 

interes legat de jocurile de pe computere, tablete sau smartphone-uri.  

Familiile ar trebui să fie conștiente și prudente în acest sens. Este abordarea potrivită pentru a le 

permite să o folosească pentru o anumită perioadă de timp (în loc să interzică). În plus, există software 

special pentru a ajuta familiile în acest sens. Unul dintre acestea este Award-Winning MentalUP 

Educational Games.  

Jocurile de inteligență educațională oferă copiilor exerciții zilnice pe creier pe care le pot folosi pentru 

o anumită perioadă de timp. Deoarece aceste exerciții sunt concepute în întregime sub formă de jocuri, ele 

atrag copiii și nu sunt considerate ca o responsabilitate suplimentară de către copil. În acest fel, copilul își 

dezvoltă abilitățile mentale în timp ce crede că joacă jocuri. Împreună cu atenția și nivelul de memorie al 

copilului, oferă indicii importante despre potențialul inteligenței vizual-verbale-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. Este necesar ca părinții să nu se certe între ei și/ sau cu copilul sau să exercite 

violență fizică sau emoțională asupra acestuia. 

Este foarte importantă și comunicarea în dezvoltarea copilului. Cu cât este mai dezvoltată capacitatea 

membrilor familiei de a se înțelege, de a-și interpreta 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 parte doar din educația academică. Ele sunt abilitîți importante care oferă unui individ un avantaj 

în fiecare aspect al vieții. 
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Familia – un partener în educația copilului 

 

 
prof. ȋnv. primar SUCIU CLAUDIA ADELA 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 
 

  

 

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

 

 

Educația este un proces de lung durată şi ea începe imediat după naşterea copilului. În primii ani din 

viaţa acestuia, rolul cel mai important îl joacă familia. Copilul este învăţat cum şi când să facă diverse 

activităţi. El primeşte din sânul familiei primele impresii despre lume şi viaţă. Tot părinţii sunt cei care, 

prin puterea exemplului, oferă copilului primele noţiuni despre bine şi rău, primele reguli de comportament. 

Ei sunt cei care încurajează copilul, îl ajută să se integreze, să fie acceptat, dar şi să accepte, să fie  lăudat 

pentru educaţia primită. 

Educaţia primită în familie îşi lasă amprenta asupra educaţiei copilului deoarece el este asemeni unui 

burete, absoarbe din mediul în care trăieşte o mulţime de cunoştinţe, atitudini, deprinderi, modele şi 

obişnuiţe de comportament.  

În primii ani de viaţă, când copilul este dependent de părinţi, aceştia nu trebuie să fie preocupaţi doar 

de dezvoltarea lor fizică, ci trebuie să aibă în vedere şi latura psiho-socială. În familie, pătintele trebuie să 

asigure educaţia intelectuală şi morală a copilului, în scopul formării caracterului.  

Comunicând continuu cu membrii familiei, copilul îşi însuşeşte limbajul. Părinţii trebuie să fie atenţi 

la felul cum sunt pronunţate cuvintele, să le corecteze vorbirea, să le îmbogăţească vocabularul, să îi înveţe 

să se exprime corect şî coerent. Ştim cu toţii că în primii ani, cunoscuţi ca perioada lui „De ce ...?”, copilul 

pune o mulţime de întrebări.  

Părinţii trebuie să acorde o mare atenţie acestora, deoarece ele reprezintă un semn al dezvoltării lor 

intelectuale, o manidestare a dorinţei de cunoaştere, al curiozităţii cu privire la lumea din jurul său. 

Chiar dacă, de la vârsta de 3-4 ani, copilul începe să frecveteze grădiniţa, familia nu trebuie să 

„predea” ştafeta educaţiei educatorului, ci să se ocupe împreună, să colaboreze pentru a asigura o bună 

dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă a copilului, deoarece educaţia se reflectă în toate 

domeniile. 

„ Cei 7 ani de acasă ” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. Specialiştii sunt de părere că regulile de comportament şi educaţie pe care le primesc copiii în 

această perioadă sunt definitorii pentru formarea lor ca adulţi. 

În educarea copiilor, un rol important îl joacă relaţia între membrii familiei. Trebuie să existe o stimă 

reciprocă, consecvenţă şi o unitate a cerinţelor pe care le formulează părinţii. Trebuie să fim conştienţi că 

un copil nu va face tot timpul ceea ce doreşte părintele şi uneori va greşi.   

În astfel de situaţii va ieşi la iveală măiestria unui bun părinte care, prin exemple pozitive, prin vorbă 

bună va reuşi să-l ghideze  pe copil. Sunt unii părinţi care încearcă să facă educaţie prin ameninţări, pedepse 

fizice şi ţipete, dar toate acestea nu fac altceva decât să ridice o barieră între el şi copil. 

O relaţie sănătoasă părinte-copil şi educaţia pozitivă pot deveni realitate doar dacă există răbdare, 

iubire şi respect reciproc. 

  

Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev. 
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Școala din casă 

 

Prof. Șular Eugenia                                                                                                                 

Școala Gimnazială „Ștefan cem Mare” Bistrița 

 
Provocările anului 2020 ne-au plasat pe toți într-un vârtej amețitor, fie că suntem profesori, părinți 

sau elevi. Elevii mici și mari s-au adaptat mult mai rapid situației decât profesorii și părinții, folosindu-se 

de avantajul oferit de vârstă și bucuroși fiind ca pot folosi și pentru activitățile de învățare dispozitivele care 

pentru toți cei de vârsta lor sunt extensii firești și utile în orice activitate.  

Camera de acasă a devenit și sală de clasă atât pentru elevi cât și pentru profesori. Părinții și bunicii 

au fost alături de elevi aducându-și aminte noțiuni și lecții învățate în vremea copilăriei, trăind alaturi de 

copii emoțiile răspunsurilor și ale testelor. Fiecare familie care a avut copii de vârstă școlară a avut și încă 

mai are un colțișor în casă care s-a transformat în școală. 

Lecțiile de fizică au transformat de îndată toată casa și împrejurimile într-un mare laborator 

experențial personal. Micii cercetători din clasa a VI-a care au început să deslușească fenomenele fizice și 

mărimile fizice cu care operează chiar și marii savanți, au descoperit că tot ce este chiar și în camera lor se 

supune legilor fizicii. Au folosit exemple din laboratorul virtual, dar totul a fost mult mai interesant când 

laboratorul a devenit camera lor, bucătăria, sau împrejurimile casei.  

Astfel, părinții au fost uneori spectatori alteori implicați direct în experimentele copiilor, elevi de 

clasa a VI-a. Părinții au fost pe rând subiecți pentru experimentele pe care elevii le-au făcut (le-au măsurat 

înălțimea) apoi sprijin pentru poziționarea unei surse de lumină astfel încât citirile măsurătorilor să fie cât 

mai precise și să nu existe erori de măsurare sau simpli spectatori când elevii au experimentat  inerția prin 

mici ”trucuri de magie” sau au confecționat o lampă cu lavă folosindu-se de densitățile diferite ale 

substanțelor. 

Toate activitățile de învățare i-au implicat pe toți deopotrivă elevi și părinți fiecare cu sala de clasă 

proprie de acasă, dar și pe profesor care le-a coordonat și a fost deodată în toate sălile de clasă ale elevilor. 

Implicarea tuturor a făcut posibilă buna funcționare a activităților de învățare.  

Profesorii care au reușit să insufle elevilor starea de studiu și pasiunea pentru a învăța lucruri noi au 

trebuit să fie inventivi, creativi, să iasă din tipare, să fie în pas cu timpurile. 

Pentru mine această etapă de debut în studiul fizicii de către elevii clasei a VI-a a înseamnat un bun 

început deoarece la concursul de fizică organizat de Societatea Română de Fizică au dorit să participe mai 

mult de jumătate dintre elevii clasei cu care desfășor ore de fizică în acest an școlar.  

Tot pentru a le deschide apetitul pentru științe am desfășurat un amplu proiect educațional extrașcolar 

pe teme de știință în școală. 

Implicarea, răbdarea și perseverența sunt ingrediente care pot ajuta profesorii, elevii și părinții în buna 

desfășurate a activităților ”școlii din casă”. 
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Educația în familie 

 

Prof. înv. primar Surugiu Săndița 

Școala Gimnazială Nr. 1, com. Băneasa, jud. Galați 

 

 
Motto: Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care 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.  Antoine de Saint-Exupery 

                      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 și educația din familie său importanta celor 7 ani de acasă 

Copiii cresc atât de repede. Înainte să-ți dai seama, copilul tău de doi ani împlinește brusc șapte ani. 

Și când se întâmplă acest lucru, trebuie  ajustate nu numai tehnicile parentale, ci și tehnicile educaționale. 

Cititul, scrierea și aritmetica încep să devină mai importante în timpul sesiunilor zilnice de învățare acasă. 

Repere  generale de 7 ani 

Vă întrebați la ce comportament de șapte ani să vă așteptați? Când copiii împlinesc șapte ani, încep 

să simtă compasiune pentru ceilalți oameni. Ei înțeleg că acțiunile lor au impact asupra simțirii altor oameni 

și uneori își bazează deciziile pe acele sentimente. Dar asta înseamnă și că pot fi influențați de alte persoane. 

Presiunea colegilor de joacă are uneori un rol în procesul lor de luare a deciziilor. Copiii de șapte ani 

demonstrează, de asemenea, mai multă independență și nu își doresc întotdeauna ca părinții să ia decizii 

pentru ei. Acesta este un moment bun pentru a oferi câteva opțiuni copilului dumneavoastră. De exemplu, 

lăsăți-i să aleagă cu ce vor începe ziua - acest lucru îi face să se simtă încrezători și mândri. 

7 ani e o vârstă magică. Este vârsta la care Piaget vorbește despre  nevoia înțelegerii regulilor jocului. 

Copilul nu doar se joacă ci vrea să înțeleagă cum funcționează jocul și care sunt regulile lui. 

Apare dorința de a câștiga - copilul nu doar că se joacă dar doreşte să şi câştige şi 

învaţă să câştige respectând regulile.  Este important ca până la această vârstă copilul să fi învațat despre 

reguli si să accepte existența lor precum și faptul că lucrurile se întâmplă independente uneori de voința 

noastră.  

Copilul de sapte ani nu numai că ştie asta, dar şi acceptă şi începe să  îşi  

moduleze regulile jocului, făcându–le ale lui şi jonglând cu deducţii logice. 

 

Ce spun părinții despre cei 7 ani de acasă? 

Cei 7 ani de acasă înseamnă mai mult reguli de bună purtare, igiena, respect, pe care un copil trebuie 

să le învețe de la parinți, până să meargă la școală:   
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  1. Să asculti pe cineva cind iti vorbeste                                                                                  

  2. Să nu vorbesti cu gura plina 

  3. Să te speli pe mâini după ce ai fost la toaletă...sau când vii de undeva 

  4. Să spui adevărul 

  5. Să nu fii agresiv 

  6. Să dai buna ziua/la revedere 

  7. Să îți asumi responsabilitatea pentru  ce faci 

  8. Să îi respecți pe cei din jur 

  9. Să nu scuipi pe stradă 

10. Să nu vorbesti urât 

11. Să nu te intinzi pe masă când mănânci 

12. Să nu te urci cu picioarele încălțate în pat 

13. Să respecti proprietatea personala si a celorlalti (să nu strici/distrugi) 

14. Să spui „multumesc”  

15. Să te speli pe dinți seara si dimineața  

16. Să nu te scobesti în dinți/ori alte parți... când vorbești cu cineva 

Ce spun copiii despre cei 7 ani de acasă? 

1. Să îți asculti părinții  

2. Să fii respectuos cu oamenii in vârstă, dar nu numai  

3. Să fii tolerant și să nu judeci după aparențe 

4. Să nu discriminezi 

5. Să dai o mână de ajutor atunci când ți se cere 

6. Să respecți mediul înconjurător 

7. Să fii onest, să îți asumi greșelile 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUSAN MARIANA                                                               

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA ELIADE                                                                                                                                    

LOC. REȘIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 

O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp 

potrivit, înviorează câmpul. 

 

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 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 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 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 

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 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 echilibru familiei; 

severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură.  
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Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 

Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 

îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc 

găștile și bandele de minori. Mai gravă este situația 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 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, 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, sugerându-le cu discrțtie, tact și calm în  ce mod și sub ce formă se poate atenua și 

echilibra severitatea. Acesta trebuie să fie postura sfătuitorului, 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 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 (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și 

la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE                                                       

COMUNICAREA EFICIENTA IN FAMILIE 

 

EDUCATOARE Susanu Iuliana Alina                                                                                                                                         

Gradinița cu p. p. nr. 1 Focșani 

 

 
Comunicarea eficienta pornește de la atitudinea pozitivă fata de sine însuşi şi faţă de cel din faţa 

noastră. Copiii au nevoie de sprijinul nostru, dar au nevoie şi să afle de la noi cât de mult au progresat, au 

nevoie să-i ajutăm să avanseze, să fim lângă ei când dau greş, au nevoie să-i încurajăm. 

Premise pentru stabilirea unei bune comunicări: 

Să încurajăm copiii cât mai des! Dacă ne gândim că etimologia cuvântului „a încuraja” înseamnă „a 

da din inimă”, vom şti că atunci când încurajăm, transferăm curaj din inima noastră într-a lor; îi îndemnăm 

să treacă la fapte, îi ajutăm să acţioneze. 

Există diferite moduri de a încuraja şi folosim ca primă modalitate lauda. Să lăudăm copiii atât pentru 

tentativele lor, cât şi pentru realizările lor. Lăudându-i, le stimulăm simţul valorii personale şi al demnităţii, 

imaginea pozitivă de sine şi doar atunci vor mai îndrăzni să încerce. Orice copil merită să simtă acest lucru. 

Să folosim atenţia pozitivă şi aprecierea în mod proactiv; este bine să lăudăm comportamentul, şi nu 

copilul; „Ce fericit eşti că ai ajtat-o pe bunica!”, sau calităţi globale „eşti grozav!”. Un cuvânt de apreciere 

bine formulat îi oferă copilului informaţii explicite despre ceea ce a fost demn de laudă în comportamentul 

său, pentru a-l putea repeta. 

Să-l lăudăm atunci când face un gest generos; aceasta îl va învăţa că generozitatea şi bunătatea sunt 

importante. 

Trebuie să-i spunem foarte clar copilului ce anume apreciem (proactiv) şi nu doar „bravo”, 

„bine”(reactiv), aceşti termeni, de ordin general, nu-i ajută pe copii să înţeleagă ce anume vrem de la ei. 

Să preţuim paşii timizi pe care-i fac copiii! Ex: Alina este ea, însăşi o timidă; nu ştie şi nu poate să-l 

liniştească pe Rares, care plânge, pentru ca mama nu ii cumpra ce-si doreste; însă ea se duce lângă el şi stă 

alături –„Uite, Alina, Rares nu mai plânge, fiindcă tu ai stat mereu lângă el”. Adelina râde. 

Când lăudăm pe cineva, să o facem necondiţionat; lăudăm pur şi simplu, nu mai adăugăm un „dar” 

ce induce condiţionarea: „dar de ce nu te porţi tu mereu aşa”; „Aţi realizat amândoi o lucrare foarte 

frumoasă!”- o laudă pur şi simplu; „Aţi realizat amândoi o lucrare foarte frumoasă, dar ar fi fost grozav 

dacă nu aţi fi vorbit atâta!”- laudă condiţionată, incorect folosită. 

Să oferim ajutor concret în rezolvarea problemei-este întotdeauna mai util şi mai eficient; „Mihai 

construieşte din Lego o construcţie complicată. Având în vedere că la bază este mult mai îngustă decât la 

vârf, construcţia nu are stabilitate: ai făcut o construcţie frumoasă, hai să lucrăm amândoi să nu se mai 

dărâme”. Mihai este mulţumit că-i remarcasem construcţia, îşi însuşeşte ideea de a realiza baza mai mare 

sau la fel de mare ca vârful, noi că am prevenit renunţarea. 

Încurajăm trăsăturile sufleteşti pe care şi le dezvoltă copiii noştri – personalitatea în 

ansamblu.  conturarea imaginii de sine pozitive pe care copiii o vor purta în şcoală, în viaţă, în societate. 

Modalităţi de a face aprecieri pozitive         

Limbajul trupului şi tonul vocii sunt mult mai importante decât cuvintele pe care le folosim: să nu 

fim furioşi, să nu folosim tonul critic, ci doar expresii afectuoase pentru a dezvolta o relaţie bazată pe 

încrederea reciprocă. Să folosim o varietate de tonuri pentru a solicita atenţia copiilor, pentru a dezvolta 

diverse raporturi cu ei, precum şi expresivitatea limbajului. 

Să zâmbim mai mult, mai des, cald… Toţi avem nevoie de zâmbetul cald şi încurajator al celor din 

jur. Copilul vrea tot timpul acest semn de afecţiune, semn că lumea este un spaţiu cald, unde nimic nu-i 

este ostil, atât timp cât este lângă noi. 
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Să fim blânzi şi binevoitori cu copilul, manifestând interes faţă de el, receptivitate la cerinţele 

acestuia. Adulţii care sunt blânzi cu copiii, îi fac să se simtă în largul lor, ştiind că au pe cine se baza şi că 

sunt iubiţi. 

Să respectăm principiul egalităţii şi al colaborării cu copilul. Suntem adulţi şi noi iniţiem şi conducem 

activităţile cu copiii, în rest suntem acelaşi participant ca şi ei. La fel ca şi ei stăm pe jos să culegem 

ciupercuţe sau, ca un copil curios, batem din picior; noi suntem modelul unui comportament creativ care 

este imitat involuntar de către copii. 

Să acceptăm sentimentele copiilor! Când sunt furioşi, plângăcioşi, învaţă să-şi exprime sentimentele 

şi nu sunt capabili să le stăpânească, pe parcurs vor învăţa. De exemplu, Filip este un băieţel timid, cu o 

tendinţă minoră spre bâlbâială. Aceasta se accentuează când există probabilitatea de a începe o furtună şi 

atunci îl rog să-i vorbească d-lui Tunet, spunându-i că-i este frică şi să plece de aici. Având libertatea de a-

şi exprima adevăratele sentimente, copiii fac primul pas spre controlul lor. 

Acţiunile noastre trebuie să fie în concordanţă cu spusele. Dacă un copil aruncă cu jucăriile, putem 

merge la el şi împreună să folosim jucăriile pentru a dezvolta un joc; astfel îi arătăm pentru ce sunt jucăriile 

într-un mod plăcut, decât să-i ţinem o predică lungă; copiilor trebuie să le spunem ce să facă, nu ce nu au 

voie. 

Să nu ne pierdem umorul, „oamenii de umor sunt oameni de suflet”; dacă râdem şi glumim cu copiii, 

stimulăm căldura umană şi prietenia dintre noi şi copii, încurajăm colaborarea. 

Modalităţi negative de comunicare                                             

Să evităm întrebările autoritare, pe un ton ridicat („Ce te-a apucat să-i strici nava lui Vlăduţ?” i se 

spune lui Andrei. Acesta simte ostilitatea din tonul nostru şi îşi diminuează încrederea în noi). 

Să fim atenţi la intervenţiile copilului, să nu-l ignorăm. Ignorarea, tăcerea sau acordarea unei atenţii 

superficiale din partea adultului, atunci când el are nevoie, când o solicită, reprezintă tot o modalitate 

negativă de comunicare. 

Să nu-i comparăm pe unii cu alţii!! Riscăm să facem mai mult rău decât bine. Psihologii susţin că 

această metodă creează o situaţie de concurenţă şi competiţie, ce dezvoltă deseori complexe, inhibiţii; dacă 

nu câştigă acea competiţie există posibilitatea să se înrăiască, să intre într-un soi de luptă cu adulţii, să-şi 

piardă încrederea în forţele proprii. 

Dacă facem afirmaţia „eşti un copil rău” determinăm copilul să se simtă lezat; el nu este rău, doar 

acţiunea pe care o face este! E mai bine să-i explicăm de ce nu este bine ceea ce face, cât de periculoasă 

este acţiunea lui. 
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„CEI 7 ANI DE ACASĂ„ 

 

 
PROFESOR: ȘUȘU ADRIANA AUGUSTINA 
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PĂLTINIȘ - BOTOȘANI 

 
 

 

„În căminul familiei, tinerii să respecte pe părinții lor; în afară de cămin, pe toată lumea; în singurătate 

pe ei înșiși„ Demetrius. 

 

Despre educație se vorbește în zilele noastre mult și mulți factori sunt implicați în realizarea ei. Între 

aceștia familia ocupă locul de bază.  

Expresia că „familia constituie prima școală a omenirii„ este valabilă mai ales când este vorba de 

educația morală, deoarece aici, în familie, se dau primele exemple și primele noțiuni de educație morală. 

Bazele cunoașterii valorilor morale, a înțelegerii frumuseții lor, a traducerii lor în fapte de conduită 

cotidiană se realizează în familie. Dacă aceasta este conștientă de rolul său social, va pune pe prim-plan 

educarea morală a copiilor, exersându-le cu consecvență formarea conduitei morale. De calitatea educației 

în familie depinde întregul eșafodaj al educației morale realizat de către ceilalți factori. 

Unul dintre mijloacele de mare eficiență în educarea copiilor este modelul sau exemplul, cum i se 

mai spune; cu condiția să fie utilizat cu pricepere.  

Întrebuințarea sa se bazează pe tendința înăscută a copilului de a imita și, de obicei, el imită pe cei 

mai apropiați lui și pe cei care se bucură de prestigiu. Aceștia sunt părinții, frații mai mari și chiar bunicii. 

Acesta, la vârsta copilăriei, deoarece mai târziu, în adolescență, sfera de influență a modelelor educative se 

lărgește, își ia modelele de viață din rândul educatorilor săi sau din rândul cunoscuților care se bucură de 

un deosebit prestigiu.   

Când viața nu-i oferă adolescentului modele satisfăcătoare, educatul le caută în literatură, în teatru, 

în filme. De aceea este necesar să-i supreveghem lectura și să-i oferim filme educative, cu personaje 

valoroase, modele pozitive. 

De altfel, este necesară o preocupare deosebită pentru a-i oferi copilului, indiferent de vârstă, modele 

pozitive, pentru că, neavând suficientă experiență de viață și spirit critic, el are tendința de a copia modele. 

Abia mai târziu va fi în stare să selecționeze din modelele oferite ceea ce e valoros, respingând ceea ce nu 

corespunde criteriilor lui. Aceasta se întâmplă la vârsta adolescenței, când este în stare să realizeze pentru 

sine un model „sintetic„ în care include ceea ce i se pare valoros din modelele oferite. 

Fără îndoială că părinții constituie pentru copil primele modele de viață și de comportament.  O 

anumită modestie, care stă bine oricui, trebuie să-i împiedice pe părinți de a servi ostentativ și întruna 

modelul propriu copilului, lăudându-se în fața lor. Fiindcă aceștia, oricât sunt de mici, observă 

comportamentul părinților și ca atare nu este necesar ca aceștia să le atragă mereu atenția asupra lor și 

asupra realizărilor lor.  Un părinte care se laudă în fața copiilor cu performanțele sale deosebite, scade ca 

model. 

Având ca funcție orientativă în educație, modelul trebuie realizat în ansamblul mijloacelor educative 

mai ales la vârstele fragede, căci pe măsura înaintării în vârstă, copilul își caută singur  modele de viață și 

cele profesionale, părinții au doar grija ca acestea să fie  din cele dorite, niciodată dăunătoare. 

Ca și alte dimensiuni ale personalității copilului și interesul de cunoaștere poate fi cultivat de către 

părinți cu condiția să aibă o asemenea preocupare și să știe cum să procedeze. 
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Spre deosebire de educatorii de profesie, educatorii naturali își desfășoară activitatea fără un plan și 

fără un program, accidental și ocazional, fapt care nu diminuează cu nimic valoarea educației realizate  de 

părinți.  

Buna creștere se referă la educația pe care o primești în familie, aceasta devenind ”Certificatul de 

bună purtare” care influențează pozitiv gândirea și conduita, prin formarea unor deprinderi.  Cel care este 

bine crescut devine o persoană cinstită și manierată, despre care se poate spune, fără a greși că are „cei 7 

ani de acasă„. 
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PRIMUL MEU EDUCATOR - FAMILIA 

 

Prof. Sveduneac Mirela 

 

 

“Familia nu este cel mai important lucru. Este totul!” Michael J. Fox 

 

Familia este temelia fiecaruia dintre noi, este “startul” nostru spre viata. Timpul petrecut in sanul 

familiei, este cea mai grozava investitie pe termen lung. 

Legatura care se formeaza intre doi oameni,bărbat-femeie, apoi copiii care apar, creeaza un nucleu in 

jurul caruia gravitam toata viata. 

Din acest,mic univers al familiei,porneste educatia si se dezvolta pe tot parcursul vietii. De aici, copiii 

incep sa spuna ”Buna ziua!”,”Multumesc!”,”Doamne ajuta!”, incep sa ia ca model pe mama, tata sau fratele 

mai mare.Aici se formeaza “radacinile”care o sa-i tina pe drumul cel drept si bun,toata viata. 

Dupa ce i s-au format “radacinile”, pleaca intr-o alta familie 

- scoala-un alt univers… 

Școala este ceea care desavarseste fiinta umana,aici copiii culeg nectarul tuturor disciplinelor,de aici 

incep sa viseze fiecare la “ce vor sa se faca, cand vor fi mari”. De aici incepe munca si lupta pentru 

indeplinirea visului fiecaruia. 

Tot de aici, intra pe scenă,talentul si daruiarea fiecarui dascal. 

Dascălul, acest „ țesător”de caractere, personalitati, suflete… dascălul, părintele de la școala. 

Impreuna, familia, scoala, societatea pot crea suportul educational necesar dezvoltarii si formarii 

elevului, impreuna il pot ajuta sa devina mai increzator, mai puternic, mai motivat. 

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.      

Este o binecuvântare să fii părinte,sa fi profesor, 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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FAMILIA ȘI INFLUENȚA EDUCAȚIONALĂ ASUPRA COPILULUI 

 

 
Prof. Svinți Victoria 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa, jud BN 
 

 

Societatea modernă pune din ce în ce mai mult accentul pe muncă, pe bani, pe realizarea materială, 

socială, financiară. În această nouă aşezare a priorităţilor, copiii devin din ce în ce mai puţin importanţi.  

Timpul alocat lor devine din ce în ce mai scurt, tinzând spre zero. Acest lucru se reflectă din ce în ce 

mai mult în rezultatele slabe ale copiilor, carenţele deosebite în comportamentul lor, lipsa lor de pregătire 

de orice fel. De asemenea, delicvenţa juvenilă, aşa cum spun rezultatele cercetărilor, este în creştere şi toate 

acestea au ca posibilă cauză implicarea părinţilor în viaţa copiilor. 

Școala are un rol important în educatia copiilor însă, cel mai mult contează lecțiile primite în familie. 

,,Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.” 

(Geoffrey Holder) 

În educarea ,,puiului de om”, familia este una dintre cele mai importante  instituții  educaționale. 

Căminul familial este locul unde trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. Avându-

i pe părinți drept instructori, copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață.  

 

Influenţele educaţionale ale căminului sunt o putere hotărâtoare spre bine sau spre rău (White, 1997). 

Educația în familie are un rol extrem de important pentru copil și își pune amprenta asupra lui, din multe 

puncte de vedere, până la sfârșitul vieții. 

 

În primii ani de viață copilul se adaptează, practic, la această lume și de aceea preia multă informație  

și multe comportamente. După ce s-a format într-un anumit fel însă, este foarte greu să se schimbe. Este ca 

și un cântec: dacă-l înveți corect de la început, îl vei cânta bine mereu; dacă-l înveți greșit, e foarte greu să 

revii și să te corectezi – sau, cum spun medicii: este mai ușor să previi decât să tratezi.  Pentru că primii 

șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să deprindă obiceiuri sănătoase 

și maniere elegante.   

În cadrul familial se deprind disciplina, spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, 

dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, decența în vorbire si atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de 

lucrurile încredințate, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale.  

Familia 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.  

Mediul familial trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Modelul parental joacă un rol 

hotărâtor. Copilul absoarbe din mediul apropiat, familial, primele impresii, formându-şi conduite prin 

mimetism şi contagiune directă.  

Copilul va face, sau va crede, precum părinţii, imitând comportamentele acestora, primele modele 

din existența lui. Ei sunt cei care îi dau primul exemplu. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate 

aceste lucruri de bun-simț i se vor părea normale și îi vor completa personalitatea.  

Educația primită în familie, în ,,Cei șapte ani de-acasă” este ca o Biblie a copilului, o carte de căpătâi, 

un ghid despre noi, ca oameni – minte, trup, suflet Așa cum înainte de a merge într-o călătorie, nu ne uităm 
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actele, banii și bagajul, și înainte de a intra în viață e bine să ne folosim de „cei șapte ani de-acasă“ ca de 

un bun de care nu ne putem lipsi.  

Iar mai devreme sau mai târziu, vom culege și roadele, aprecierile celor din jur fiind cele mai preț. 
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Importanţa educaţiei în familie 

 

 

Prof. înv. Primar Szabo Anca-Ioana 

Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea 

 

 
 

Educația 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.  

 

Prin caracterul său uman, educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient în conformitate 

cu finalităţile stabilite în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine conturat. În cadrul 

educaţiei, oamenii planifică în plan mental ceea ce ulterior vor desfăşura în mod concret, sunt animaţi de 

anumite intenţii, procedează în conformitate cu o anumită comandă socială, se conduc după anumite 

principii şi norme, deci totul este organizat şi programat, nimic nu se întâmplă haotic, totul este direcţionat. 

Formularea explicită a scopului este deosebit de relevantă pentru demersul evaluativ. 

 

Familia este unul din cele mai importante sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la 

starea ei de sănătate, exercitând astfel 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.  

 

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 o piatră de temelie în societate. 

 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 

fizic, intelectual, emoţional, moral şi spiritual-estetic. 

 

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 respectate şi aplicate, aceștia vor ajunge să creadă că întreaga lume se învârte în jurul 

lor. Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 

vederea integrării sale în viața socială.  

 

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. 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.  

 

Astfel că, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor fizice, 

mintale şi afective ale copilului, obiectivul major fiind să-şi canalizeze interesul şi înclinaţiile să-l ajute pe 

micul învăţăcel să-şi formeze, încetul cu încetul, adevărata lui personalitate. 

 

 

Bibliografie: 

Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii”, Bakker I, Janssen H, București, 1998. 

,,Teoria și metodologia evaluării”, Cucoș C, Iași, 2008. 
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EDUCAȚIA PRIMITĂ ÎN FAMILIE  ESTE OGLINDA FAMILIEI 

 

PÎPP. Szabó Emília                                                                                                                   

Școala Primară Vălenii - Școala Gimnazială Acățari 

 

Cei șapte ani de acasă descrie conduita unei persoane. Eu cred că definește pe viitorul adult. Copiii 

când vin prima zi la școală se vede educația primită în familie cum salută, cum se comportă cu colegii de 

clasă, cum se comportă cu adulții, cum respectă normele sociale.  

„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 

 

În sânul familiei, copilului este învățat primele repere despre bine și rău prin puterea exemplului. 

Dacă copilul abate de la regulile de conduită nu copilul va fii vinuit, ci părinții  săi. În cei șapte ani de acasă  

se formează gusturile  și înclinațiile.  

E foarte greu să crești un copil spun părinții când sunt întrebați. Oare de ce este educția copiilor atât 

de greu? În educarea copiilor părinții întâmpină de probleme pe care  nu mai știu cum să le rezolve. Unii 

cer ajutorul specialiștilor, alții cred că cu  timpul totul se rezolvă.  

Am convingerea că sunt foarte multe cărți  educative, cărți speciale adresate părinților, despre 

problemele cu care confruntă arătând niște soluții, dar mulți dintre ei nu citesc, uni dintre ei nu au citit nici 

măcar o carte ani de zile.  

O poveste ilustrată e de mare ajutor în comunicarea  dintre părinte și copil. Editurile oferă o gamă 

largă de cărți educative în care  se tratează în detaliu unele probleme din viața unui copil, cum să fii cel mai 

mare sau cel mai mic copil din familie, ce să faci când părinții divorțează,  ar fi un mare folos în educația 

lor. 

În viața noastră modernă lipsa părinților în viața copiilor devine mult mai grav și dramatic. 
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PEDEAPSA NU ESTE O OPȚIUNE! 

METODE DE DISCIPLINARE POZITIVĂ 

 

 

Prof. logoped Szabó Erika Ágnes 

C.J.R.A.E. Sălaj 

 

 

În trecut disciplinarea a fost confundată cu pedeapsa. Educația era bazată pe dominare, pe inducerea 

fricii și a temei de a pierde dragostea părintelui sau anumite privilegii. 

Pedeapsa se referă la provocarea durerii fizice sau psihice; suferință impusă prin izolare; atacuri 

personale, cum ar fi pronunțarea numelui copilului cu tonalități negative, insultele, ridiculizarea, poreclirea. 

Efectele de lungă durată a pedepsei sunt neplăcute, chiar devastatoare atât pentru copil, cât și pentru 

părinți. Copilul va avea o imagine de sine negativă; va manifesta repulsie față de comportamentul dorit; va 

răspunde într-un mod agresiv la situațiile frustrante; le va face pe plac celorlalți în detrimentul intereselor 

proprii; va putea dezvolta ulterior tulburări emoționale. 

De multe ori părintele regretă că l-a pedepsit pe copil, dar necunoscând alte alternative de a obține de 

la acesta comportamentul dorit, ajunge să tot repete aceeași greșeală. 

Rolul părintelui este acela de a oferi un model demn de urmat, acest lucru având un impact mai mare 

asupra copilului, decât orice alte metode folosite în disciplinarea lui. Copilul învață cel mai bine imitând, 

urmând modelul oferit de către părinte.  

Disciplinarea se referă la învățarea unui comportament dorit în paralel cu eliminarea 

comportamentului inadecvat. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor metode specifice. 

Disciplinarea pozitivă implică drepturi egale și respect reciproc. Copilul are posibilitatea de a lua 

decizii singur, de a stabili el însuși modul de desfășurare a acțiunii, devenind astfel direct răspunzător pentru 

comportamentul manifestat. 

Totodată, disciplinarea pozitivă este asociată în mod logic cu comportamentul inadecvat, nu este 

arbitrară și nu este aplicată după bunul plac al părintelui. 

Se adresează comportamentului și nu persoanei. Nu implică judecată morală. Copilul nu este afectat 

din punct de vedere emoțional, permite acestuia să recunoască și să accepte ideea că nu s-a comportat 

adecvat și crește dorința copilului de a se schimba. 

Utilizând disciplinarea pozitivă, părinții nu se concetrează asupra comportamentelor anterioare, nu îl 

umilesc pe copil, nu inspiră frică acestuia, ci ajută copilul să învețe cum ar trebui să se comporte, ce ar 

trebui să facă într-o anumită situație, fără să-l umilească. 

Părinții îi transmit copilului permanent că este iubit, acceptat, chiar dacă comportamentul lui nu este 

întotdeauna cel dorit sau cel adecvat. 

Utilizarea disciplinării pozitive presupune simularea comportamentului dorit.  

În momentul în care părintele este furios, agresiv, amenință copilul, disciplinarea se poate transforma 

în pedeapsă.  

Comportamentul copilului este motivat întotdeauna de o nevoie și anume: nevoi esențiale, nevoi 

legate de sănătatea fizică și psihică, nevoi emoționale.  Ca părinți, trebuie să luăm în calcul  nevoile și 

dorințele copiilor. Astfel ei devin mult mai cooperanți.  

În momentul în care copilul învață un comportament, este necesar utilizarea următoarelor metode: 

definirea clară a comportamentului pe care dorim să-l învețe copilul; descompunerea în pași mici a 

comportamentului respectiv; folosirea îndrumării fizice, verbale și a celei prin modelare; recompensarea 

aproximărilor succesive ale comportamentului dorit; ignorarea aproximărilor succesive ale etapelor 

anterioare; retragerea treptată a îndrumării oferite de către părinte; recompensarea la intervale neregulate a 

comportamentului dobândit. 
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Dacă dorim să creștem frecvența sau durata unui comportament, putem folosi metoda bazată pe 

recompensă. Recompensele pot fi materiale (alimente preferate, cadouri, obiecte), sociale (lauda, 

încurajarea, aprecierea), activități preferate (activități sportive, vizionarea de filme sau desene animate). 

Aceștia sunt o consecință a comportamentului care cresc probabilitatea acestuia de a se repeta. 

Disciplinarea nu are în vedere doar schimbarea unor comportamente problematice, ci și învățarea 

unor comportamente noi, dezirabile. 
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1360



 

 

 

Importanța educației in familie 

 

 

SZÁSZ KINGA 

Scoala Gimnaziala Augustin, judetul Brasov 

 

 

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. 

 

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 

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 
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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. 

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. 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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Rolul familiei în procesul educative 

 

 

p.î.p. Székely-Varga Béla                                                                                                        

Școala Gimnazială ”Traian” - Târnăveni 

 

 

 

”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 

 

Dezvoltând cele enunțate în citatul de mai sus, putem afirma că în dezvoltarea unei personalități 

armonioase, factorii familiali sunt cei mai importanți. O societate cu valori este alcătuită de indivizi, care la 

rândul lor, dobândesc aceste valori încă din perioada în care trăiesc alături de familie, respectiv urmează aceste 

valori și pe parcursul vieții de adult independent.  

Valorile precum dragostea, onestitatea, sârguința, compasiunea față de semeni, stilul de viață și 

obiceiurile comportamentale corecte se dobândesc mult mai ușor și profund de la persoanele care au o influență 

deosebită asupra individului, în cazul nostru al copilului. Familia are un mare avantaj față de cadrul educațional, 

acesta constând în faptul că membrii acesteia,  în special părinții – spusele, faptele, atitudinile acestora - sunt 

acceptați necondiționat. Prin prisma lor, copilul vede, percepe cele întâmplate în jurul lui. Un copil crescut într-

un mediu familial armonios și stabil emoțional va deveni la rândul lui un părinte, care poate asigura copiilor 

condiții de dezvoltare emoțională identice, devenind un punct de sprijin stabil, emanând sentimentul siguranței. 

E știut faptul că la dezvoltarea personalității copilului contribuie un ansamblu de factori: familiali, 

școlari, comunitari. În opinia mea acești factori constituie un întreg și nu-și pot îndeplini rolul în absența 

oricăruia dintre ei. Școala poate aprofunda valorile mai sus enumerate, în unele cazuri chiar substituie cu succes 

familia în formarea unora dintre ele, însă cu adevărat atunci putem vorbi de izbândă, când există o temelie 

stabilă care este formată de familie, aceste valori formate fiind ulterior acceptate și apreciate de comunitate.  

În concluzie nici o altă structură nu poate  substitui familia și rolul ei în procesul de dezvoltare emoțională 

și intelectuală al copilului. Fără implicarea familiei în educația celor mici, aceștia ”devin analfabeți morali a 

căror unică lege este eu-l”. (Charles Colson) 

Instituția familiei este una dinamică, supusă unor schimbări permanente. Privind structura familiei, în 

trecutul apropiat am putut observa o schimbare majoră în ceea ce privește alcătuirea acesteia. Pe când, încă nu 

demult, familia tradițională era alcătuită din cel puțin trei generații, în prezent întâlnim preponderent familii 

alcătuite doar din părinți și copii. Lipsa aportului zilnic adus de bunici în procesul educațional este evidentă. 

O altă problemă majoră o constituie problematica timpului petrecut de părinți cu copii. Din cauza 

asigurării unui trai decent, din ce în ce mai mulți părinți se orientează spre a găsi o a doua slujbă, fapt care 

diminuează considerent timpul petrecut cu copilul minor. Însă chiar și atunci când se încearcă remedierea 

acestei situații, timpul petrecut împreună nu este unul de calitate, din motive lesne de înțeles, cum ar fi: 

oboseala, incapacitatea de concentrare, stări psihice alterate cauzate de stresul provocat de problemele 

cotidiene. 

Mulți dintre părinți consideră că rezolvarea problemelor ivite în situațiile enumerate, o reprezintă 

încredințarea supravegherii copiilor, în unele cazuri chiar și educarea lor altor persoane (bone, profesori 

remediali), respectiv instituțiilor speciale de stat sau private, cum ar fi creșele, instituții care derulează programe 

tip ”școală după școală”.  

Aceste demersuri însă în nenumărate cazuri nu aduc beneficiile scontate, de multe ori părintele 

neevaluând corect nevoile copilului. În cazul în care părintele e nevoit să contribuie financiar pentru 

asiguararea programelor menționate, cum ar fi orele remediale, are așteptări ferme în îmbunătățirea progresului 

educațional al copilului său. Ori, de multe ori, factorii care contribuie la o scădere a performanței elevului sunt 

de o complexitate mult mai mare, decât apar dintr-o analiză sumară, efectuată de cineva nespecialist în 

domeniu.  
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În consecință, privind schimbările radicale petrecute în mediul familial, am convingerea că e nevoie de 

o interacțiune calitativă între școală și familie, de un climat în care copii și părinți deopotrivă să se simtă 

confortabil, de o implicare activă în procesul de educare și învățare.  

Cu cât reușim să facem față mai bine provocărilor acestui fenomen, cu atât vom avea generații de copii 

mai fericiți și mai competitivi în viață.  
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Importanța educației în familie 

  

 

prof. Székely-Varga Mária-Melinda 

Școala Gimnazială Adămuș 
    

 

“Educația este pur și simplu sufletul societății trecând de la o generație la alta.”(G.K. Chesterton) 

 

Familia reprezintă acel mediu unde copilul se naște, se dezvoltă, acumulează cunoștințe, atitudini și 

obișnuințe de comportament. Ea constituie unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la 

dezvoltarea fizică, intelectuală, emoțională și morală a unei persoane. 

 

Educarea unui copil începe încă de la naștere. Din primii ani de viață  satisfacerea nevoilor fizice 

trebuie combinată cu dezvoltarea intelectuală. În primul rând, în familie învață copilul să vorbească. 

Corectitudinea exprimării, volumul vocabularului depind de munca depusă de familie în acest sens. 

Totodată familia are rolul de dezvolta memoria, spiritul de observație și gândirea copiilor. Aceștia sunt 

curioși, pun multe întrebări, iar părinții trebuie să-și ajute copiii să înțeleagă lumea din jurul lor. Însă e 

nevoie de calm și multă răbdare. Dacă părintele este mereu ocupat, obosit, neascultându-și copilul, firul 

comunicării se va rupe, copilul se va simți neglijat și va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta 

deloc. 

 

Dezvoltarea inteligenței emoționale a copilului începe tot în familie. Copilul învață să se cunoască, 

experimentează sentimente, își formează primele atitudini față de cei din jur. Este deosebit de importantă 

interacțiunea dintre părinți și copii, dar și exemplul dat. Copilul absoarbe modele comportamentale din 

familie, își imită părinții, astfel modelul parental joacă un rol hotărâtor. În familie se formează cele mai 

importante deprinderi de comportament: ordinea, cinstea, politețea, sinceritatea, respectul. Destinul fiecărui 

om e marcat de ”cei șapte ani de acasă” sau de lipsa lor. Dacă în familie nu doar s-a vorbit de sinceritate, 

politețe, respect, toleranță, iubire, ci copilul a învățat să spună adevărul, să fie politicos, să-i respecte pe cei 

din jur, să fie tolerant, a simțit cum e să fii iubit, el va deveni sincer, politicos, respectuos, tolerant și iubitor. 

Ceea ce învață copilul în primii ani de viață este ca o fundație. 

 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de ambii părinți, cu toate că rolul lor diferă ca și stilurile 

de educație. Dacă mamele sunt mai precaute, pun accent pe îngrijirea copilului, tații încurajează copiii să 

fie independenți, pun accent pe dreptate și îndatoriri bazate pe reguli. Însă un lucru e de necontestat: ambele 

atitudini sunt benefice pentru dezvoltarea copilului. Dacă relația părinte-copil se caracterizează prin 

căldură, empatie, înțelegere, dar și limite, atunci este asigurat succesul dezvoltării copilului.  

 

Există însă multe cazuri când comportamentul educațional al părinților are efect negativ asupra 

dezvoltării copiilor. Astfel severitatea excesivă, regulile prea stricte, volumul exagerat de sarcini își va lăsa 

amprenta asupra personalității copilului, ca și atitudinea părinților superprotectori, care încearcă să-și 

protejeze copiii de toate greutățile vieții. Copilul are nevoie de un mediu în care să se simtă în siguranță, 

dar și 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). 

 

Educația copilului necesită mult efort, dar merită pe deplin prețul plătit, fiind cea mai profitabilă 

investiție pentru viitor. 
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Importanța celor șapte ani de acasă 

 

Prof. înv. primar Szigyarto Kornelia                                                                                        

Școala Gimnazială „ Turoczi Mozes” Tg. Secuiesc 

 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, vorbim de fapt despre primii șapte ani din viață. Nou 

născutul vine pe lume cu un bagaj de înclinații, posibilități, predispoziții, chiar și comportamente, care pe 

parcursul primilor ani de viață se realizează sau rămân ascunse, în fucție de educația primită în familie. 

Pentru orice copil familia este un model, iar acest model va fi urmat, imitat și însușit de către copil. 

Educația în familie se realizează chiar dacă părinții aparent nici nu se ocupă de ea. Prin simplul fapt că 

trăiesc împreună se transmit anumite norme, conduite, aptitudini,  un sistem de valori. Bagajul de înclinații, 

predispoziții, comporamente cu care copilul vine pe lume poate să fie pozitive sau din păcate și negative, 

iar rolul educației în familie este tocmai dezvoltarea și perfecționarea a celor pozitive și eliminarea a celor 

negative, punând pe toate într-un sistem de valori agreat de marea majoritate a societății.  

Tema ” Cei șapte ani de acasă ”este o temă deosebit de vastă , dar amintesc câteva modalități, metode 

care după experiența mea pedagogică sunt eficiente.  

În primul rând copilul trebuie să crească într-o atmosferă de dragoste și siguranță. Dacă din prea multă 

dragoste îl lăsăm să facă ce vrea, ajungem rapid în situația că nu ne mai putem înțelege cu el și începem să 

restricționăm. Foarte bine, cu condiția să impunem cât mai puține restricții, dar să fim consecvenți. Dacă 

nu suntem, copilul nu se mai simte în siguranță, poate să perceapă că uneori îl iubim, alteori mai puțin, sau 

tata mă iubește că mă lasă să fac ceea ce vreau, iar mama nu, că are anumite așteptări față de mine, sau 

invers.  

O altă metodă de educatie este exemplul personal,  felul în care trăim viața de toate zilele. Tot ceea 

ce facem, dar și felul cum facem va fi observat și imitat  de copil, de aceea trebuie să fim foarte atenți cum 

vorbim, ce vorbim, cum respectăm noi înșine regulile nescrise ale casei, cum ne comportăm cu cei din jur.  

Deosebit de important este să găsim timp pentru a povesti. În timpul povestirii copilul învață să 

transforme cuvintele în imagini, capacitate în lipsa careia mai târziu învață să citească dar nu va știi ce a 

citit. Desenele animate sau jocurile pe calculator nu îndeplinesc această funție. Joaca este o activitate de 

neînlocuit în formarea personalității copilului, dar este și o metodă de a cunoaște mai bine copilul. 

Bineînteles mă gândesc la joaca împreună și nu la jocul pe calculator.  

Povestind despre familie despre bunici, despre ce a făcut fiecare pentru familie, cum au muncit, cum 

s-au bucurat sau cum au plâns împreună dăm copilului un plus de siguranță, un sentiment de respect care îl 

va ajuta în viață. 

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. 

Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului 

sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

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. 
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Un adult care are în „bagajul” său cei șapte ani de acasă poate merge în viață deschis și cu un viitor 

sigur. 

În loc de încheiere mesaj pentru părinți: 

Copiii învață neîncetat de la părinții lor. Felul în care vă controlați propriile sentimente devine un 

model pe care copiii dumneavoastră și-l vor aminti toată viața. 
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Educația în familie 

 

prof. înv. primar SZÖLÖSI  ADINA-TEODORA                                                                

Școala Gimnazială ”Avram Iancu”                                                                                                

loc. Dej, jud. Cluj 

 
A educa înseamnă a instrui, a forma, a dezvolta. 

Educația se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naștem și creștem, și în sistem 

instituționalizat, în școli și instituții abilitate. 

Copilăria este perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică, de construcție a personalității și de 

modelare a comportamentului. 

Familia este cel mai important element care contribuie la dezvoltarea unei persoane, de aceea spunem 

că educația începe acasă. 

Părinții furnizează ”zestrea genetică”, dar familia este cea care creează condițiile dezvoltării fizice, 

emoționale, intelectuale și modelează caracterul copilului. În ceea ce privește dezvoltarea fizică a copilului, 

familia este cea care asigură (sau ar trebui să asigure) mediul de viață, hrana necesară, să îl ferească de 

pericole, să îi asigure condiții propice pentru odihnă, joacă, învățare și să îi întrețină starea de sănătate.  

Familia stabilește regimul de viață, îi formează deprinderi de igienă personală, dar trebuie să se 

preocupe și de dezvoltarea fizică prin activități motrice, de joc și mișcare în aer liber. 

Copilul este capabil să imite comportamentele părinților, fie că acestea sunt favorabile sau nu. De 

aceea este important, ca părinți, să avem grijă la felul în care ne purtăm în preajma copiilor, deoarece ei vor 

învăța mai ușor comportamentul văzut, decât sfatul spus.  

Vocabularul și corectitudinea în exprimare a unui copil depind de exemplul și preocuparea părinților 

pentru acest aspect (felul în care se exprimă în casă, limbajul folosit, citirea unor povești potrivite vârstei 

ș.a.).  

În ceea ce privește educația morală și modelarea caracterului, familia este de asemenea primul mediu 

în care copilul învață ”ce e bine și ce e rău”, își costruiește scara de valori și își formează cele mai importante 

deprinderi de comportament: sinceritatea, cinstea, respectul, politețea ș.a., deprinderi care îl vor ajuta să se 

adapteze mediului școlar, să fie sociabil, bun coleg.  

În acest sens părinții trebuie să fie un exemplu de urmat, să stabilească reguli și limite clare, pe care 

să le respecte întreaga familie. 

”Cei șapte ani de acasă” sunt rezultatul participării active a părinților în educația copiilor.  
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Educatia în familie 

 

Prof. înv. preșcolar: Neagoe Elena (Gradinita Gura-Ocniței)                                                 

Țabără Valentina (Grădinița Sacueni) 

 

 

Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care contribuie la desăvârșirea 

acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie în mare măsură la găsirea unor soluții adecvate.  

Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala influențează 

armonia fiecăreia dintre parti” (A. Berger) vom încercă să extragem câteva dintre caracteristicile relațiilor 

de filiațiune care au importanta majora în definirea personalității copilului.  

Relațiile de filiațiune, având o determinare genetica, se desfășoară în trei niveluri: primar(părinți – 

copii), secundar(relații intre frați) și terțiar (bunici -nepoți). Pe lângă componenta genetica, prin care sunt 

preluatre de la antecesori o serie de trăsături și predispoziții psihice, și-a dovedit importanta cu totul 

excepțională, interacțiunea și comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalității 

copilului. Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli 

de conduita, dar și climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale. “Pecetea pe care 

părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține țoață 

viață” (M. Golu).  

Influentele 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 conduita oferite de către membrii familiei, 

precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduita oferite de părinți-pe care copiii 

le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv în care se exercita influentele educaționale 

(“cei șapte ani de acasă”) 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.  

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 educațional din familie după niste parametrii unici, precum și cunoașterea consecințelor unui 

anumit comportament al părinților, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. 

Necunoscand suficient urmările educative, fiind convinși că ceea ce fac este spre binele copilului, unii 

părinți și chiar educatori, se afla în fata unei situații oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile susținute, 

interesul manifestat pentru copil, etc și , pe de alta parte, rezultatele efective obținute, sub așteptări. 

Aceștia din urma sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură, 

comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei. 

Acțiunile educative ale scolii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întrunirile cu părinții, mai mult sau 

mai puțin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiză consecințele imediate și de perspective ale 

strategiilor lor educaționale. 

Comportamentele educaționale ale părinților, chiar daca sunt bine intenționate, pot avea efecte 

negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații 

concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc. 

Severitatea exagerata – manifestata prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul – își 

vă lasă amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață și, 

în special de învățătură, peste limitele de toleranta psihologica și psihofiziologica specifica vârstei. Ei 
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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 scolar, copiii sunt pusi adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități 

artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini în acest domeniu. 

La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 

constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți considera că scoală, viață 

în general, are o serie de cerințe care depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta 

rara”, fie neajutorați, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați. 

Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesiva a libertății și 

independentei de acțiune a acestora, a inițiativei. Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifesta 

o teama permanenta pentru viață și activitatea copilului lor, și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și 

comportare fară să accepte abateri, plângeri sau nemulțumiri.  

Pentru aceasta el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raporturile 

cu copilul, fară a da dovada de slăbiciune. El are nevoie să simță că părinții se ocupa 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 

scoală. 

Este o sarcina a scolii, 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 scoală-familie este determinanta în obținerea performantelor 

școlare. 
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METODA COMPARATIEI 

 

prof. Tabarcea Gabriela                                                                                                         

Scoala Gimnazială „Dr. Alexandru Safran” Bacau – Jud. Bacau 

 

Aceasta metodă se foloseste pentru problemele de aritmetică în care se dau două, trei sau mai multe 

mărimi, între care se pot stabili două, trei sau mai multe relatii si, apoi, se cere să se afle valorile numerice 

ale acestor mărimi, care să satisfacă conditiile cerute de problemă. Ea constă în a elimina o mărime 

necunoscută din două mărimi necunoscute date în problemă, acestea făcându-se prin comparerea conditiilor 

în baza cărora s-au stabilit cele două relatii.  

Atunci când se cere să se afle valorile numerice a trei mărimi necunoscute, se elimină două mărimi 

prin compararea conditiilor din cele trei relatii ce se pot stabili, si asa mai departe.  

Este de retinut că în aplicarea acestei metode, relatiile ce se pot stabili se exprimă prin cuvinte, în asa 

fel încât prima relatie să fie scrisă pe un rând, iar cea de-a doua relatie să fie scrisă în al doilea rând, cu 

conditia ca valorile mărimilor de acelasi fel să fie scrise unele sub altele, adică în aceeasi coloană. În 

utilizarea acestei metode, dificultatea constă în a alege astfel întrebarea încât să reiasă ce anume operatie 

trebuie să se facă pentru ca aceasta să ducă la eliminarea unei necunoscute.  

Metoda aceasta de rezolvare este similară cu metoda de rezolvare a sistemelor de ecuatii, de gradul I, 

prin reducere. Asadar, problemele de acest tip se recunosc relativ usor din modul cum este redactat enuntul, 

care este alcătuit din două situatii distincte, iar după aceasta este recomandabilă scrierea datelor, în mod 

corespunzător, unele sub altele conform celor două situatii din enunt.  

Ne îndreptăm, apoi, atentia asupra unei dintre mărimi si urmărim să egalăm datele privitoare la ea în 

cele două siruri scrise. Atunci când enuntul unei probleme, mai dificile, nu ne permite să ne dăm seama cu 

usurintă dacă fac parte din acastă categorie, este recomandabil (necesar) să reformulăm problema 

respectivă.  

Exemplul 1  

6 fete si 3 baieti aduna 33kg de zmeura, iar 6 fete si 7 baieti aduna 53kg de zmeura. Cate kg de zmeura 

aduna o fata si cate kg de zmeura aduna un baiat?  

In primul rand, la astfel de probleme trebuie sa scriem datele problemei sub o forma care sa ne fie de 

ajutor. Vom scrie aceste date pe doua randuri, fiecare dintre cele doua randuri corespunzand uneia din cele 

doua situatii prezentate:  

6 fete ...................... 3 baieti .................. 33kg zmeura  

6 fete ...................... 7 baieti .................. 53kg. zmeura  

Privind datele problemei astfel scrise, observam ca in ambele situatii numarul fetelor este acelasi. 

Diferenta care apare in ceea ce priveste cantitatea de zmeura culeasa este datorata numarului de baieti care 

in primul caz este mai mic iar in al doilea, mai mare.  

Putem astfel concluziona ca diferenta de zmeura: 53kg-33kg=20kg zmeura este culeasa de 7-3=4 

baieti.  

Daca 4 baieti culeg 20 kg zmeura, atunci un baiat va culege de 4 ori mai putin:  

20kg:4=5 kg zmeura culege un baiat.  
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Mai ramane de aflat cate kg de zmeura culege o fata.  

Pentru aceasta alegem una dintre liniile de mai sus, de preferinta cea cu valorile cele mai mici (nu 

este insa obligatoriu!).Alegem:  

6 fete ...................... 3 baieti .................. 33kg zmeura 

Aceasta linie ne spune ca 6 fete si 3 baieti culeg impreuna 33kg de zmeura. Stim insa ca un baiat 

culege 5kg. Astfel, din cele 33 kg, cei trei baieti culeg5x3=15kg.Raman restul de33kg-15kg=18kg zmeura 

pe care le culeg cele 6 fete.  

O fata va culege:  18kg:6=3kg zmeura (culege o fata).  

Exemplul 2  

4 saci cu grau si 3 saci cu porumb cantaresc 380kg, iar 5 saci cu grau si 6 saci cu porumb cantaresc 

610kg. Cat cantereste un sac cu grau? Dar unul cu porumb.  

Rezolvare  

Vom proceda ca la problema anterioara si vom scrie datele problemei in mod convenabil:  

4 saci grau ...................... 3 saci porumb ...................... 380kg  

5 saci grau ...................... 6 saci porumb ...................... 610kg  

Spre deosebire de problema precedenta, acum nici numarul sacilor de porumb nici cel al sacilor cu 

grau nu este acelasi in ambele situatii. Totusi, se poate observa ca numarul sacilor de porumb din a doua 

linie este dublu fata de numarul sacilor cu porumb din prima linie. Pentru a obtine un numar egal de saci 

de porumb este astfel suficient sa inmultim cu doi valorile de pe prima linie, in timp ce a doua linie va 

ramane nemodificata. Obtinem:  

4 saci grau...................... 3 saci porumb ...................... 380kg x2  

5 saci grau ...................... 6 saci porumb ...................... 610kgadica  

8 saci grau ...................... 6 saci porumb ...................... 760kg  

5 saci grau ...................... 6 saci porumb ...................... 610kg  

Cum numarul sacilor de porumb este de aceasta data acelasi in ambele situatii, vom proceda in 

continuare exact ca la problema precedenta.  

Vom obtine ca diferenta de 760kg-610kg=150kg corespunde diferentei dintre numarul sacilor de 

grau: 8-5=3 saci de grau.  

Daca 3 saci de grau cantaresc 150kg, rezulta ca un sac va cantari: 

150kg:3=50kg (cantareste un sac cu grau).  

Alegem acum linia cu cele mai mici valori. Aceasta este: 

4 saci grau ...................... 3 saci porumb ...................... 380kg 

Cei 4 saci cu grau cantaresc 4x50kg=200kg, deci 3 saci cu porumb cantaresc 380kg-

200kg=180kg.Rezulta ca un sac cu porumb cantareste:180kg:3=60kg (cantareste un sac cu porumb)  

Exemplul 3  

3kg de cartofi si 4kg de morcovi costa 64lei. 2kg de cartofi si 5kg de morcovi costa 66lei. Cat costa 

1kg de cartofi? Dar unul de morcovi?  

RezolvareScriem datele problemei pe doua linii:  

3kg cartofi ............ 4 kg morcovi ................. 64 lei  
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2kg cartofi ............ 5kg morcovi .................. 66 lei  

Observam ca nu ne aflam in nici una din situatiile anterioare, adica nici una dintre cele doua marimi 

(cartofi sau morcovi) nu are aceeasi valoare in ambele situatii si nici una dintre valorile marimilor nu este 

proportionala cu valoarea din cealalta situatie.  

In acest caz va trebui sa inmultim ambele linii cu anumite valori pentru a obtine fie acelasi numar de 

kg de cartofi fie de morcovi.  

Daca dorim sa egalam numarul kilogramelor de cartofi, vedem ca in prima linie avem 3kg iar in cea 

de-a doua, 2kg. De aici deducem ca trebuie ca prima linie sa o inmultim cu 2 iar a doua cu 3, obtinand astfel 

in ambele cazuri 6kg cartofi:  

3kg cartofi ............ 4 kg morcovi ................. 64 lei x2  

2kg cartofi ............ 5kg morcovi .................. 66 lei x3adica  

6kg cartofi ............ 8 kg morcovi ................. 128 lei  

6kg cartofi ............ 15kg morcovi ................ 198 lei 

Diferenta 198-128=70lei corespunde celor 15kg-8kg=7kg morcovi care sunt in plus in a doua linie. 

Rezulta ca un kg de morcovi costa:  

70lei:7=10 lei costa un kg de morcovi.Alegem acum linia:  

3kg cartofi ............ 4 kg morcovi ................. 64 lei  

Cele 4kg de morcovi costa impreuna 4kgx10lei=40 lei deci 3kg de cartofi vor costa 64 -40 =24 lei, 

de unde: 24 : 4= 6 lei costa un kg de cartofi. 
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Familia – partener al educației 

 

Prof. Tăbleț Simona Carmen                                                                                                                                                                   

Școala Gimnazială ”înv. Clemența Beșchea” Căpățânești                                                        

Com. Mărăcineni, Jud. Buzău 

 

”Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea părinților. Educația data 

în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia este ostilă și indiferentă”.  

H. H. Stern - Educația părinților în lume  

 

Școala și familia sunt parteneri în demersul comun al cărui scop este evident educația copilului, viitor 

membru al societății. 

Deși familia este punctul de plecare al educației copilului nu trebuie ignorate: ereditatea, mediul 

școlar, grupurile sociale. Familia  poate fi considerată primul grup social în care se va găsi elevul pe 

parcursul vieții sale. 

În familie, în primii ani de viață ,copilul este dependent de părinți (și/sau alți membri ai familiei). Ea 

oferă în primul rând mediul necesar dezvoltării  fiziologice a copilului. Aici îi sunt satisfăcute primele 

nevoi, dobândește primele deprinderi: cum să mănânce, cum să meargă, cum să se poarte. Tot aici 

acumulează primele informații și se confruntă cu primele reguli ce trebuie respectate. Familia, prin membrii 

săi ca modele, reprezintă un factor determinant în modelarea primelor principii de viață ale unui copil, în 

formarea  de sine. Anii din familie, ”cei 7 ani de acasă”, reprezintă o etapă extrem de importantă în ciclul 

de viață. 

În acești ani se imprimă principalele trăsături caracteriale și morale. De aceea atmosfera familială 

trebuie să fie una armonioasă în care copilul să se simtă în siguranță ,să fie încurajat să exprime opinii, să 

fie corectat  (prin argumente credibile) atunci când greșește. 

El trebuie să fie inclus de către membrii familiei  în activitățile familiei ,să i se atribuie sarcini (atunci 

când are vârsta potrivită), să comunice permanent. Într-o familie în care atmosfera este caldă, armonioasă, 

se pot discuta deschis orice probleme, se găsesc soluții.Problemele individuale devin probleme comune și 

se depășesc prin eforturi comune.  

Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în educația copilului,să depășească eventualele 

tensiuni, creând un mediu calm, de înțelegere și toleranță, de responsabilități asumate și împărțite astfel 

încât să devină modele comportamentale pentru copil, viitorul adult. Doar astfel se creează premisele 

necesare unei evoluții în dezvoltarea psiho-socială, comportamentală și atitudinală a copilului. 

Se știe că există un soi de mimetism comportamental al copiilor de vârstă mica. De aceea este 

important ca părinții să fie extrem de atenți în manifestările personale în fața copiilor.   

Atitudinile lor față de propriile persoane, față de lucruri,oameni, evenimente, determină la copii lor 

aceleași atitudini. Curajul sau teama, toleranța sau intransigența,optimismul sau pesimismul, exagerarea 

sau moderația vor fi  unele din variantele pe care copilul le va prelua (cel puțin până la o anumită vârstă). 

Uneori, de-a lungul vieții (conștient sau mai puțin conștient),oamenii își vor raporta atitudinile, 

comportamentele la cele văzute în timpul copilăriei, în familie  și vor acționa în consecință. 

Copilului trebuie să i se arate că oamenii pot fi la fel dar și diferiți și că aceste ”diferențe ” nu îi fac 

pe oameni mai buni sau mai răi, superiori sau inferiori. Părinții, în mod special, trebuie  să îl ajute pe viitorul 
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tânăr să înțeleagă faptul că toleranța ,comunicarea sunt  esențiale pentru adaptarea în orice societate și că 

există un loc sub soare pentru fiecare. 

Un copil care se simte în siguranță,se simte valorizat și încurajat  va privi cu încredere spre oricare 

din etapele vieții sale. Se va îndrepta către școală vesel, încrezător, energic, curios. Va fi în stare să își 

exprime și susțină punctele de vedere calm, hotărăt, va participa activ și determinat la propria formare. 

Familia trebuie să fie un mediu sănătos pentru dezvoltarea și creșterea copiilor  și să fie primul pas al 

educației necesare pentru împlinirea personală și profesională a tuturor membrilor săi. 

Atunci când familia, școala, comunitatea  și elevul colaborează se poate asigura climatul optim în 

care se pot reduce diferențele dintre nivelul de educație, se poate îmbunătăți sănătatea și bunăstarea ,astfel 

încât toți copii să aibă șanse maxime să obțină succesul școlar în funcție de capacitățile personale . 
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Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dar 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

 

Bibliografie: 
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Pestalozzi spunea referitor la educaţie şi începuturile ei: «Ceasul naşterii copilului este ceasul 

începutului educaţiei sale».1 

Familia are un rol deosebit de important în formarea  şi  desfăşurarea personalităţii  copilului. Familia 

este un mediu foarte complex, în care pot apărae situaţii foarte diferite, care cuprind  mai  mulţi  membrii  

între care există  foarte  multe  tipuri  de  relaţii. Atât  autoritatea  excesivă  cât şi îngăduinţa  excesivă   sunt  

factori  care  vor  influenţa  negativ  comportamentul  copiilor.  

O constelaţie familială veşnic frămâtată de tensiuni, distorsionată, lipsită de afecţiune sau  

caracterizată  prin sentimente, afecţiune  greşit  înţeleasă, deformată  de  defectele  părinţilor, de certuri, de 

acte de violenţă,  constituie  un  mediu traumatizant care  determină la  copii  apariţia  unui  conflict  interior, 

care  poate  afecta  dezvoltarea  lui  psihică. Un asemenea conflict nerezolvat, prelungit  creează  la  copii  

o anumită  ambianţă , nesiguranţă, contradicţie  în  rezolvarea  diferitelor  probleme, copilul nu mai  ştie ce 

să facă să fie bine. Aceste tipuri de conduită parentală sunt următoarele: 

Familiile rigide impun copiilor ideile, opiniile, modul de a trăi şi de a vedea fără nicio abatere şi fără 

a ţine cont de particularităţile acestora. În mintea copiilor se întipăresc o serie de repere precise în timp şi 

spaţiu, care le facilitează înţelegerea lumii înconjurătoare, însă rigiditatea combinată cu o îngustime de 

vederi şi interese produce infantilism, renunţare şi sărăcire a personalităţii şi atitudini de revoltă în 

adolescenţă. 

Familia boemă se eschivează în faţa responsabilităţilor, adoptă o formă de delăsare a copiilor, care 

stau mai mult în grija altor persoane sau în voia lor. Pot să apară la copii o lipsă de prezenţă, care produce 

delăsare morală, lipsa punctelor de reper în viaţă şi a unei baze insuficiente, care să le garanteze un 

sentiment de securitate. 

Familia cu părinţi anxioşi determină asupra copilului o presiune considerabilă, acesta se simte spionat 

şi supravegheat. Deoarece gesturile sale încep să-i producă teamă ajunge la o deposedare de el însuşi, iar 

acest proces ajunge la cote maxime când copilul devine prilej sau deţinător al tuturor temerilor pe care 

părinţii au reuşit să le ascundă în subconştient. Apare o evaluare subiectivă a realităţii, tânărul care copleşit 

de teamă şi de fantasmele părinţilor devine incapabil în a deosebi realul de imaginar. 

Familiile cu părinţi infantili care refuză să se autodefinească în calitate de părinte, fug de 

responsabilităţi, îşi resping copilul fiind absorbiţi de propria afirmare.Depărtarea se anulează uneori brusc, 

părinţii adoptând o poziţie prea apropiată de cea a copilului printr-o identificare exagerată. Copilul acestor 

părinţi riscă să fie permanent exclus de la căutarea propriului eu. 

Familiile cu părinţi incoerenţi prezintă o instabilitate în modul de relaţionare cu copilul, activităţile 

educative sunt inegale, exigenţele nemăsurate alternează cu perioade de libertate. Lipsa unui personaj care 

să-i ofere relaţii continue, atmosfera instabilă pot provoca copilului o stare cronică de descumpănire. 

 
1 J., Pestalozzi, Cum îşi învaţă Gertruda copiii, EDP, Bucureşti, 1977, p.27; 
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Familiile cu părinţi prea tandri creează un climat plin de stimulente afective, părinţii îşi canalizează 

întreaga energie asupra copilului. Aceste atitudini pot favoriza conturarea la copii a unor comportamente 

deviante pe linie sexuală. 

Familiile cu părinţi prea indulgenţi satisfac toate dorinţele copilului, iar mai târziu acesta devine 

incapabil să accepte frustrările şi apar sentimente de vinovăţie. 

Familiile cu părinţi zeflemitori unde copilul reprezintă pentru aceştia un mic obiect de amuzament, 

iar aceste zeflemisiri permanente formează la copil atitudini de apărare batjocoritoare şi o răceală a 

sentimentelor şi a gândirii. 

Atitudinile de exercitare a influenţelor educative ale copiilor nu se manifestă în acelaşi mod la ambii 

părinţi, conturându-se stiluri atât pe linia comportamentului matern cât şi cel patern. Astfel întâlnim 

următoarele comportamente2: 

Tatăl dominator a cărui autoritate este expresia unei personalităţi puternice, exagerate, care ştie să se 

afirme şi să reuşească şi se bucură de un mare prestigiu. Nu acceptă să fie contrazis, pretinde respect şi 

ascultare, soţia şi copiii reprezintă pentru el nişte fiinţe slabe care trebuie protejate şi conduse. Copiii acestui 

tip de tată sunt timizi şi inhibaţi, dar când caracterul lor prezintă analogii cu cel al tatălui se pot manifesta 

ca fiinţe rebele şi autoritare, creând conflicte, care pot duce la rupturi brutale ale raportului tată-fiu. 

Tatăl tiran are o autoritate care operează în compensaţie şi prin salturi, în realitate fiind o fiinţă timidă, 

adesea slabă. Figura paternă de acest tip se devalorizează în special când apar izbucnirile sale sporadice şi 

aberante de autoritate, copilul reacţionând prin stări de frică, inhibiţie şi instabilitate. 

Tatăl prieten creează aspura copilului o superioritate bazată pe stimă şi nu pe autoritate, 

comportamentul său amical este adesea criticat, fiind suspectat de nesinceritate. Deşi există sentimente de 

tandreţe şi recunoştinţă, absenţa unor limite precise în relaţie se pretează la confuzii dăunătoare pentru 

copil. 

Tatăl bomboană prezintă atitudini materne, frustrează în fapt copilul de absenţa modelului patern, iar 

acesta crescut fără constrângeri şi cu ambii părinţi la dispoziţia sa, nu va putea mai târziu să suporte 

frustrările şi nici disciplina impusă. 

Tatăl demisionar este cel care renunţă şi care este veşnic plecat de acasă şi pretinde să nu fie deranjat 

de la activităţile sale, iar datorită personalităţii sale nu se simte apt să deţină controlul asupra copiilor.Lipsa 

controlului duce la apariţia deprinderii la copii de a nu se conforma anumitor imperative şcolare, morale 

sau sociale. 

Aceste stiluri atitudinal-comportamentale pot fi întâlnite şi pe linie maternă şi întrucât părinţii nu 

manifestă în toate grupurile familiale coerenţă se pot crea stiluri parentale unice, combinate din tipurile de 

conduite prezentate anterior, iar efectele educative sunt diferite de la o familie la alta, dar diferă şi în funcţie 

de personalităţile copiilor, care au şi ele o influenţă asupra activităţilor educative parentale. Astfel  avem 

următoarele tipuri de imagini parentale ale copiilor cu influenţe negative în plan educaţional3: 

• Copilul-pitic - considerat o fiinţă nedezvoltată şi lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu certată; 

• Copilul-marionetă trebuie să fie foarte cuminte şi să corespundă exigenţelor impuse de părinţi; 

• Copilul-sălbatic este cel care trebuie dresat, iar pornirile sale urâte trebuie reprimate; 

• Copilul-idol, înger pur şi inocent trăieşte într-o lume ireală şi este adorat pentru perfecţiunea lui; 

• Copilul-rege ale cărui dorinţe sunt porunci, necesită toate sacrificiile şi este mereu pe primul plan. 
 

Fiecare familie răspunde în faţa societăţii de modul în care contribuie la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii copiilor săi, de aceea este necesar ca părinţii să realizeze un echilibru deplin în ceea ce priveşte 

transmiterea influenţelor educative.  

 
2 P., Pop, Copilul ca dar şi responsabilitate, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2007, p.146, 

3 I., Mitrofan, Cursa cu obstacolele a dezvoltării umane, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p.89; 
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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. 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, 
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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. 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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Eficienţa educaţiei părinţilor în beneficiul copiilor 

 

Prof. Înv. Preșcolar: TANASĂ MONICA-LIUŢA                                                            

Grădiniţa cu P. P. “CĂSUŢA FERMECATĂ”                                                                          

Loc. Gherla, Jud. Cluj 

                 

„Dacă copilul trăieşte sentimentul siguranţei, învaţă să aibă încredere în sine” Dorothy Law Nolte 

 

A lucra în învăţământ este o mare responsabilitate.  

A apărut de câţiva ani o schimbare în comportamentul copiilor şi acest fenomen pare să fie în 

dezvoltare. De câte ori nu am auzit sau nu ne-am întrebat: Unde sunt copiii cuminţi şi respectuoşi de altă 

dată? Unde este abilitatea acestora de a crea din minte şi cu propriile mânuţe tot felul de jucării? Acum 

copiii „au personalitate” sunt experţi în mânuirea calculatorului, ştiu toate programele de desene animate 

(din care unele nu ar fi recomandate nici măcar adulţilor), dar dintre aceştia câţi vor ştii când vor merge la 

şcoală, să se lege la şireturi, câţi mai au răbdare să stea pe scaune ca să ducă la capăt o activitate care cere 

abilităţi manuale.  

Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii 

fac ca rolul grădiniţei să fie pregnant nu numai în ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. 

Grădiniţa fiind partea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate 

informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în 

înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.  

Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile si coordonatele 

personalităţii se cristalizeaza în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de 

copil, în mediul familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a 

acestuia.  

În general, cei doi părinţi deşi implicaţi egal în procesul de educaţie, deţin roluri diferite. Mama 

asigură căldură afectivă, iar tatăl reprezintă autoritatea. Mama are o “Funcţie interioară”, pe când tatăl o 

“funcţie exterioară” prima referindu-se la atmosfera intrafamilială şi la asigurarea securităţii afective, iar 

cea de-a doua, la comunicarea socio – familială şi respectarea normelor. Ambii asigură sentimentul de 

confort şi securitate.  

Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea vieţii de familie, 

îmbinând sau încercând să îmbine cele două aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau 

exigenţa raţională a tatălui. În sens contrar, o viaţă de familie în care există mari diferenţe de opinii în ceea 

priveşte creşterea şi educarea copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consectenţa în atitudini, o 

viaţa de familie frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opozoţie sau 

chiar de violenţă, va duce inevitabil la reacţii de inadaptare, frustrari, la stări de dezechilibru afectiv ale 

copilului.  

În societatea actuală însă, în familie se doresc relaţii la baza cărora stau respectul, egalitatea, toleranţa 

şi un climat familial cu valenţe educative superioare. Ultimii ani au adus chiar o nouă percepţie în privinţa 

influenţei pe care o are familia asupra formării personalităţii, care este chiar mai mare decât s-a considerat. 

Familiile sunt sisteme sociale dinamice care au legi şi reguli care determină o anumită filosofie de viaţă: 

valoarea acordată vieţii individului în raport cu bunurile materiale, modul de a-i privi pe ceilalţi (ca prieteni 

sau ca competitori), căile acceptate de afirmare în societate şi de procurare a celor necesare traiului. Viaţa 
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în familie, valorile care sunt respectate şi deci experienţele pe care copilul le realizează în colectivul familial 

depind de felul în care părinţii îşi execită rolul de educator. Pentru copii, părintele reprezintă sursa securităţii 

şi încurajării în faţa oricărei situaţii noi, neobişnuite. Apropiindu-se de sufletul copiilor, pătrunzând în felul 

propriu de a simţi şi gândi al lor, părinţii devin confidentul şi sfătuitorul propriului copil.  

Relaţia educativă părinte – copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copii: acestea 

nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se 

desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii.  

Consider că activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească intr-o mai mare măsură adaptarea 

şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cetinţelor familiale la posibilitaţile de înţelegere a copiilor.   

Chiar pentru reuşita actului educaţional derulat la grupă, munca educatoarei trebuie continuată de 

familie. Educatoarea trebuie să-i convingă pe părinţi să păstreze unitare cerinţele adresate preşcolarilor, cu 

cele formulate în grădiniţă.  

Iniţierea părinților în educarea şi instruirea copiilor se poate concretiza în discuţii libere cu părinţii, 

consultaţii, participarea acestora la unele activităţi din grădiniţă.  

Scopul educaţiei şi informaţiei preventive are în vedere realizarea unei bune relaţii între părinţi şi 

copil, prevenirea unor greşeli de educaţie şi a consecinţelor manifestate în comportamentul copilului, 

însuşirea de către părinţi a abilităţilor de bază prin care pot influenţa comportamentul copilului, evidenţierea 

unor procedee eficiente de educaţie constând în atenţie pozitivă din partea părinţilor, mai multe aprecieri 

pozitive, recompense, restricţionarea pedepselor fizice.  

Am desfăşurat cu copiii o serie de activităţi împreuna cu ei, dramatizări, spectacol de colinde, sezători, 

etc. 

Rezultate foarte bune am înregistrat şi în cazul parteneriatului cu familia pe care l-am derulat pe 

parcursul anului şcolar.  

Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise, prietenoase, în care 

copilul se simte bine, este atras de activităţiile şcolare, îi sunt valorificate înclinaţiile şi talentele. Modelele 

educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare, şi în acest scop 

participă numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt şcoala/grădiniţa şi familia. Dar şi mai 

importantă este colaborarea între familie şi instituţia educaţională. 

În majoritatea situaţiilor familia şi grădiniţa colaborează foarte strâns pentru a asigura prin eforturi 

comune o educaţie de bună calitate. Sunt numeroase însă şi cazurile în care familia acţionează uneori contrar 

direcţiilor conturate de grădiniţă, uneori din lipsă de informare, alteori din nepricepere ori din dezinteres. 

În loc să întărească şi să dezvolte achiziţiile din grădiniţă, părinţii destructurează prin atitudinea lor ceea ce 

educatoarea construieşte zi de zi. De aceea se impune o comunicare continuă şi de calitate între educatoare 

şi părinţi privind progresele sau dificultăţile întâmpinate de copii, aspectele asupra cărora este necesar să 

se insiste prin exerciţii ori prin exemple pozitive şi încurajări. Comunicarea şi deschiderea din ambele părţi 

pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea 

personalităţii acestuia.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Tanase Ana-Maria-Florentina 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR 
 

 

Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a copilului, 

indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sauinconştient, le văd cu 

ochii minţii şi le urmează. Familia reprezinta 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 sa fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui,ci să aibă în vedere educația psiho-socială, 

corelând posibilitățile fizice cu cele psihice.  

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. 

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie 

să urmăreasca 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. 

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. 

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. 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.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. 

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. 

“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 
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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. 

Concluzionând putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. 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.  

Implicarea înseamnă de asemenea să jucaţi un rol activ în educaţia copilului.  
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O educaţie corectă în familie 

- baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor şi a succesului în viaţă 

 

Profesor înv. presc. Tănase Gabriela 

G. P. N. Ionești 

 
 

 
 

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 

modificat de condiţiile de mediu.  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. 

 

 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 
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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.). 

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 
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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. 

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. 

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. 

Ca şi cei care ignoră sentimentele copilului, aceşti părinţi rareori încearcă să îi prezinte copilului o 

alternativă de reacţie emoţională şi să îi arate unde greşeşte, dacă este cazul. Ei se străduiesc să calmeze 

toate supărările şi vor folosi tocmelile sau mita pentru a-i impiedica pe copii să fie trişti sau supăraţi. Uneori, 

dacă cele două mijloace de mai sus nu au efect, intervin cu ajutorul corecţiei fizice, aceasta fiind, în anumite 

cazuri, cea mai la îndemână. 

Manifestarea dispreţului, lipsa de respect faţă de sentimentele copilului. Părinţii care fac apel la 

această metodă de „educaţie” fac parte, de obicei, din categoria celor care veşnic nu sunt de acord cu ce se 

întamplă, care sunt aspri atât în comentarii cât şi în pedepse. Ei pot să interzică chiar orice manifestare a 

supărării copilului şi să pedepsească şi cel mai mic semn de irascibilitate. 

Există şi părinţi care sesizează ocazia oferită de emoţiile pozitive sau supărările copilului pentru a 

acţiona ca un fel de antrenor emoţional sau de mentor. Ei iau în serios sentimentele copilului şi încearcă să 

înţeleagă ce anume îi motivează sau îi nemulţumeşte şi îl ajută pe copil să se cunoască mai bine şi să 

găsească căi pozitive de calmare a sentimentelor negative.Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale 

pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu 

părinţii care se adaptează sentimentelor copilului lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite 

de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate 

formele de inteligenţă emoţională: să înveţe să recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; 

să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să trateze sentimentele ce apar în cadrul relaţiilor 

interumane.Problema, ca şi în cazul dezvoltării celorlalte inteligenţe, este că părinţii sau educatorii, pentru 

a putea să fie antrenori eficienţi trebuie, la rândul lor, să aibă un set minim de inteligenţă emoţională. 

Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de 

viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne 

petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri. În ceea ce priveşte aspectul tehnologic, 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: 
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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. 

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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FAMILIA- FACTOR DETERMINANT ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

 

Educatoare TĂNASE IOANA                                                                                               

Grădiniţa nr. 35, Bucureşti 
 

 

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) 

Ȋn lumea contemporană ȋn care competiţia,  ȋşi face tot mai mult loc ȋn viaţa noastră şi a copiilor 

noştri, trebuie să găsim acele valori pe care să le trasmitem copiilor şi prin respectarea cărora ei să fie 

pregătiţi pentru viaţă. 

Expresia “cei 7 ani de acasă”, ce reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor dezvoltării activităţii 

psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun amprenta pe comportamentele viitoare. Copilul 

traversează etapa cunoaşterii, prin lărgirea contactului cu mediul social şi cultural, din care asimilează 

modele de viaţă ce determină o integrare tot mai activă în condiţia  umană. 

Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. 

Cele mai importante achiziţii la nivelul personalităţii copilului, după Golu, P., Zlate, M., Verza, E., 

sunt: “existenţa eu-lui, formarea conştiinţei morale, socializarea conduitei”(Golu ,P,Verza, E., Zlate, 

M.,1994). Unele dintre trăsăturile personalităţii copilului care încep să se contureze în această perioadă sunt 

cele descrise de Şchiopu, U.; acestea sunt: “interesele, aptitudinile, capacităţile, talentul, temperamentul, 

caracterul” (Şchiopu, U., 1967). 

În viaţă există perioade formative în care se realizează starea de pregătire pentru o anumită activitate; 

starea de pregătire este influenţată de echipamentul biologic al individului, idei, deprinderi, obişnuinţe, 

atitudini şi valori; 

Dezvoltarea copilului nu se realizează spontan, ci sub influenţa familiei şi a  societăţii, la care se 

adaugă efortul propriu de afirmare. 

Dezvoltarea corporală are o influenţă marcantă asupra trăsăturilor individului şi a imaginii de sine. 

Fiecare vârstă are sarcinile ei specifice, succesul într-o sarcină  netezeşte calea pentru o dezvoltare mai  

bună. Motivaţia, joacă un rol important în selecţia scopurilor fiecărui individ, nesatisfacerea nevoilor de 

bază – afecţiune sau autorespect – produce distorsiuni în dezvoltare. 

Dezvoltarea este sensibil influenţată de sugestiiile, exemplele şi recompensele pe care le oferă 

părinţii, persoanele cu autoritate şi colegii. 

Toate aspectele dezvoltării interacţionează. Maturizarea fiziologică pregăteşte terenul pentru 

învăţarea din experienţă.  

Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi exclusivă a familiei. Este functia 

de socializare primară a copiilor, cu scopul integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi, la fel de 

fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

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  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. 
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Importanța educației în familie 

 

Tănase Ionela                                                                                                                       

Colegiul Economic, Mangalia 

 

Înainte de a discuta despre importanța educației familiale, ar trebui să ne concentrăm mai întâi pe 

răspunsul la câteva întrebări de bază, cum ar fi: ce este o familie? cum funcționează aceasta? care sunt 

rolurile și responsabilitățile membrilor săi? ce este educația pentru viața de familie și cum ar putea fi ea 

asigurată? 

Familia: un cuvânt, semnificații multiple. În ciuda dificultății în definirea conceptului, antropologii 

au concluzionat că familia nucleară - cel mai mic și cel mai elementar tip - este, de fapt, universală.  

Familia este unitatea de bază a unei societăți; prin urmare, societatea este dependentă de modul în 

care acest grup își îndeplinește funcțiile. Familia îndeplinește cerințele societății prin reproducere, 

întreținere fizică, plasament social pentru copil, socializare. Mai mult, ca unitate în continuă dezvoltare, 

familia se auto dirijează prin afecțiune, securitate și acceptare personală, satisfacție și sentimentul 

apartenenței, companie, stabilind limite. 

Este esențial ca rolurile asumate într-o familie să fie clar înțelese. Deși rolul conjugal este unul 

important, pe măsură ce crește dimensiunea familiei, cel parental tinde să devină mai important. Părinții 

sunt responsabili pentru educarea și îndrumarea copiilor lor, dar familia extinsă, precum și ceilalți membri 

ai comunității, pot împărtăși această putere la diferite niveluri. Copiilor mai mari li se atribuie uneori 

responsabilități parentale în familiile numeroase. Dacă părinții sunt conștienți de factorii care contribuie la 

creșterea și dezvoltarea copiilor lor, rolurile părintești sunt îndeplinite cu mai mult succes. Întrucât părinții 

trebuie să-și susțină familiile, solicitările financiare îi pot obliga uneori să-și petreacă mai mult timp pentru 

rolul  asociat profesiei. Ceea ce trebuie luat în considerare cu privire la acest aspect este faptul că într-o 

familie, rolurile și timpul alocat acestora diferă și sunt influențate de valorile culturale. Datorită faptului că 

relațiile de familie sunt construite în timp și sunt dependente de așteptările care vin odată cu asumarea 

acestor roluri, ele pot fi afectate de comunicare, personalitate diferită, cultură și nevoile indivizilor. Relațiile 

defectuase pot avea rezultate dezastruoase asupra dezvoltării copiilor. În plus, copiii pot avea o impresie 

greșită a rolurilor lor ca părinți, mai târziu în viață. 

Recunoscându-i importanța, o mișcare pentru educația vieții de familie a fost înființată. Indivizii 

trebuie să fie pregătiți pentru rolurile și responsabilitățile vieții în familie. Prin urmare, societățile au 

dezvoltat modalități prin care pot transmite experiența trăirilor din mijlocul unei familii, de la o generație 

la următoarele. În multe cazuri, indivizii învață despre familie în contextul familiei în sine, deoarece observă 

și iau parte la activități familiale și la interacțiuni în propria lor familie, dar și în alte familii. Deoarece 

societățile se află într-un proces aflat în continuă schimbare, acest tip de învățare informală despre viața în 

familii devine inadecvată. 

Dezvoltarea de noi cunoștințe, progresele tehnologice, schimbarea condițiilor sociale și economice 

creează situații în care învățăturile generațiilor anterioare nu mai sunt relevante sau satisfăcătoare. Astfel, 

societățile trebuie să găsească sau să creeze noi modalități de a pregăti indivizii pentru rolurile și 

responsabilitățile lor familiale. Una dintre aceste noi modalități este educația pentru viața de familie. Scopul 

său este de a spori bunăstarea individuală și familială. Obiectivele sale sunt: obținerea unei perspective 

asupra sinelui și a celorlalți; dobândirea de cunoștințe despre dezvoltarea și comportamentul uman în 

mediul familial pe parcursul vieții; înțelegerea tiparelor și proceselor matrimoniale și familiale; dobândirea 

abilităților interpersonale pentru rolurile familiale prezente și viitoare; și consolidarea punctelor forte ale 

indivizilor și familiilor. Se presupune că dacă aceste obiective precum și altele similare sunt îndeplinite prin 

intermediul educației pentru viața de familie, atunci familiile vor fi mai capabile să facă față sau să prevină 

1391



problemele și vor putea să își trăiască viața de familie în moduri care sunt satisfăcătoare personal, dar și 

responsabile social. Programele de educație pentru viața de familie sunt preventive, menite mai mult să 

echipeze indivizii pentru rolurile lor de familie, decât să repare disfuncționalitatea acesteia. 

Există nouă domenii esențiale pentru educația vieții de familie și anume: familiile în societate; 

dinamica internă a familiilor; creșterea și dezvoltarea umană; sexualitatea umană; relații interpersonale; 

managementul resurselor familiale; educația și îndrumarea părinților; drepturile în familie și politica 

publică; etica. Cele mai importante cunoștințe, atitudini și abilități relevante pentru fiecare domeniu sunt 

enumerate ca procese cheie de comunicare și luare a deciziilor. O premisă de bază a educației pentru viața 

de familie este aceea că aceasta este potrivită pentru indivizi de toate vârstele și pentru toate familiile, 

indiferent de structura, etapa vieții sau circumstanțele speciale. Unele programe sunt legate de evoluțiile 

normative pentru indivizi și familii cum ar fi căsătoria, nașterea unui copil sau moartea unui părinte. Alte 

programe se bazează pe evoluții non-normative sau pe nevoile speciale care afectează unii indivizi și 

familii. Răspunsul mișcării de educație pentru viața de familie a dus la o gamă diversă de programe, cum 

ar fi: educația părinților, educația sexuală, educația părinților pentru părinți adolescenți, educația pentru 

prevenirea abuzului sexual. 

Prin intermediul programelor educaționale, educația pentru viața de familie aduce o contribuție 

importantă la consolidarea familiilor, pentru ca acestea să își poată îndeplini rolul semnificativ de unitate 

de bază a societății. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 
TANASE MIRELA MADALINA                                                                               

COLEGIUL TEHNIC VICEAMIRAL IOAN BALANESCU GIURGIU 

 
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. 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 
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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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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ÎN RELAȚIA ȘCOALĂ - FAMILIE 

 

Prof. TĂNASE VICTORIȚA                                                                                                    

Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni – Ilfov 

 

 

Educația din primii ani de acasă reprezintă conduita în societate a viitorului adult, capabil de integrare 

și relaționare socială. Astfel, educația primită în familie are un rol important în dezvoltarea cognitivă și 

emoțională a copilului. 

Factorii cei mai importanți în educarea copiilor sunt familia și școala, între care trebuie să existe o 

bună colaborare în permanență. 

Pentru o funcționare eficientă a procesului instructiv-educativ, este nevoie și de sprijinul părinților, 

însă aceștia petrec din ce în ce mai puțin timp cu copiii lor, fiind preocupați de treburile cotidiene, iar 

rezultatele se observă nu numai sub aspect cognitiv, al asimilării de informații, ci și sub aspect 

comportamental și emoțional. Din familie, copilul ar trebui să învețe primele deprinderi, cunoștințe, modele 

comportamentale și tot aici să fie creat un suport psiho-afectiv necesar dezvoltării trăsăturilor de 

personalitate, iar odată cu intrarea în școală, dezvoltarea copilului să se continue sub toate aspectele: 

cognitiv, social, emoțional, fizic, estetic, iar copilul să parcurgă un proces organizat și controlat de instruire 

și educație.    Din păcate, în realitatea nostră actuală, multe din aceste aspecte s-au pierdut, părinții lăsându-

le în responsabilitatea școlii și, de aici, se nasc diverse situații conflictuale între copii, recurgând, cu 

ușurință, la violență, atât verbală, cât și fizică și se îndepărtează tot mai mult de învățătură.  

Familia trebuie să fie întotdeauna informată asupra parcursului școlar al copilului, să colaboreze cu 

cadrul didactic în vederea înregistrării unui progres școlar semnificativ.  Procesul instructiv-educativ se 

realizează atât în școală, cât și acasă, continuându-se activitatea din clasă. 

Părinții elevilor sunt des invitați la școală cu diferite ocazii: ședințe cu părinții (care pot fi organizate 

lunar, astfel menținându-se o colaborare strânsă și eficientă între școală și familie), consultații săptămânale 

(unde se poate discuta individual cu fiecare părinte), activități extrașcolare (ateliere de lucru, excursii, 

serbări școlare, etc.). 

Consider că toate cadrele didactice trebuie să fie deschise către inovație, să se perfecționeze și să-și 

elaboreze în mod creativ lecțiile pentru ca acestea să fie cât mai atractive, stimulând dorința de cunoaștere, 

de autodepășire și  interesul elevilor, care este tot mai scăzut, locul acestuia fiind luat de utilizarea noilor 

tehnologii și a internetului. Astfel, procesul de învățământ este eficient dacă un număr cât mai mare de elevi 

realizează performanțe școlare prin stabilirea și atingerea obiectivelor operaționale de tip cognitiv, afectiv 

și psihomotor la nivel de disciplină de învățământ. Performanță înseamnă, de asemenea, progresul școlar 

înregistrat de elev pe o anumită perioadă de timp, în raport cu el însuși. Tratarea diferențiată contribuie la 

atingerea performanțelor dorite de către fiecare elev. 

Activitatea cadrelor didactice nu se reduce numai la cea de predare/evaluare, ci și de management și 

gestionare a clasei de elevi.  

Cadrul didactic trebuie să fie în permanență în preajma elevilor săi, fiindu-le totodată un model de 

urmat atunci când aceștia vor deveni adulți. Pentru gestionarea cu succes a situațiilor întâlnite într-un 

colectiv de elevi, cadrele didactice trebuie să colaboreze cu familiile acestora, să îi motiveze prin aprecieri 

verbale, laude cu scopul consolidării unor comportamente pozitive, să îi consilieze în activitățile școlare și 

extrașcolare, prin sfaturi, exemple de bună practică, să îi îndrume către drumul cunoașterii.  
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Cei șapte ani de acasă sau bunele maniere 

 

 

prof. înv. primar Rodica Tănăsescu 

Școala Gimnazială nr. 46 
 

 

 

Din punctul meu vedere educația copilului pleacă de la comunicarea, relaționarea adultului cu copilul. 

Timpul petrecut cu copilul este timp investit în viitorul adolescent și mai apoi adult. 

 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o reflexie  a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. 

 

Cei 7 ani de acasă sunt adesea identificați prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

 

Cei șapte ani de acasă sau mai bine zis educația începe de la vârstă fragedă așa cum cred cu tărie din 

sânul familiei. Familia este cheia în ceea ce privește educația unui copil în primii ani de viață. 

Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce privește 

educația comportamentală și educația civică. Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are 

nevoie în viață.  

 

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. 

Educația copilului are la baza o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 

despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradinița sau școală, copilul trebuie învățat să 

înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau interdicțiile pe care  le stabilesc părinții sau educatorii. 

 

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„ (acum la 6 ani se merge la clasa pregătitoare), până să 

înceapă școala, merge și la creșă, 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 socializeze, să se reinventeze, să îl învețe pe 

copil lecțiile esențiale despre disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta armonios. 

 

Momentul intrării la școală, când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, este acel moment 

când copilul se pregătit de către părinți cu un  bagajul de cunoștințe necesar pentru a interacționa bine cu 

cei din jur. 

 

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. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Profesor înv. preșcolar Tănasie Elena Alina 

Școala Gimnazială Grigore Mihăescu Vlădești, Valcea 
 

 

 

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. 

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. 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. 

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 
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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, darămite copiii.  

 

  

1398



 

 

 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Tancău Anamaria                                                                                                                     

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Drăgeşti 
 

 

 

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 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.  
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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 COPILĂRIEI BRĂȚARĂ DE AUR 

 

 
 

Prof. înv. primar, LENUŢA TÂNJALĂ 

Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi” Pechea 
 

 

                      

Fiecare dintre noi, a fost copil, a devenit adult, mai apoi părinte și am auzit cu toții expresia „Cei 

şapte ani de-acasă“. A fost și încă mai este folosită, în genere, ca o carte de vizită, pentru a cataloga conduita 

unui om, în anumite conjucturi. 

In decursul timpului, s-a demonstrat că educaţia din primii ani, pe care orice copil ii petrece acasa, in 

sânul familiei, ii definește acestuia viitorul ca adult. In acest context, putem vorbi, intr-o oarecare măsură 

și despre un cod de emancipare incipientă, căruia îi spunem noi, cod al bunelor maniere.  

''Cei 7 ani de acasa'', trebuie să formeze și să- și identifice, factori educativi favorabili creșterii şi 

dezvoltării copilului, ajutând la determinarea statutului și rolului specific în formarea climatului familial, 

pregătindu-l pentru societate. De aici şi idea că, educaţia în familie este decisivă şi contează in societate, 

fiind etichetată ca atare.  

Cu timpul, copilul pășește spre o nouă etapă, intrând in colectivitate, făcând uz de caracterul și 

educația modelate in interiorul familiei.  

Totodată, trebuie ținut cont că, este insuficient să controlăm doar limbajul şi atitudinea 

comportamentală în prezența copilului, dacă nu stăpânim atent și etalarea anumitelor sentimente cu caracter 

negativ, deasemeni şi a dorinţelor şi nevoilor cu caracter familial si social.  Este evident că nu trebuie să se 

ințeleagă că permanent vom fi constrânși de modul de exprimare, de comportament sau cum interacționăm 

cu cei din jur, pentru că va fi stresant, ba chiar ar apărea oboseala intr-un final. 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 este vorba despre un copil, care 

supraveghează, analizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea, în diverse situaţii 

şi va fi judecat, pt ca apoi să fie acceptat sau respins, în societate. 

Prima etapă spre învățare, cunoaștere și impact cu "noul", este grădiniţa. Aici putem vorbi despre o 

alta formă de ordonare cotidiană, ce impune un program cu tentă persuasivă, nu doar referitoare la 

conţinutul activităţilor şi cadrelor orare, ci şi la noul mediu în care se afla. 

Nu trebuie sa omitem, legatura casa-școală, în avantajul copilului. Luat ca și element, lipsa de 

informaţie, a unei colaborări între cadrul didactic şi părinţi, poate creea situaţii neplăcute, în care copilul 

este supus unui regim de surmenaj, într-o cursă inegala(dintre parinte-copil) de obţinere a performanței. 

Important, in formarea unui comportament corespunzător al copilului, in raport cu vârsta și capacitatea lui 

de înmagazinare a informațiilor, este relaţia amiabilă cu părinţii. Copiii, iși doresc să fie alături de părinţii 

lor, considerându-i singurii care le oferă siguranţă, pentru că, gandirea lor nu poate analiza reglarea 

emoţiilor, simținde-se singuri. Ei doresc să se simtă iubiţi şi apărati, de unde ideea de siguranţă, ceea ce le 

conferă deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 

Cruntul adevăr este acela că, relațiile familiale din ziua de astăzi sunt mai puțin prielnice formării 

copilului, față de cele a generaţiilor noastre. Părinţii aloca mai puţin timp copiilor lor, concentrându-se mai 

mult pe indeplinirea atribuţiilor de serviciu, in lupta pentru subzistentă.  

Realitatea este că, se pierde ușor ideea de ''cei sapte ani de-acasă'', deoarece copiii sunt ''cedati'' 

diferitelor forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, distorsionând ideea de la baza  expresiei 

''educația se învaţă din familie''. Din acest motiv, copilul adoptă elementele de bună purtare, mai mult prin 

copiere decât printr-un proces perceput de mintea sa. 

Toată această formare de acasă, trebuie făcută in raport cu vârsta copilului.  Perceperea realitățtii, este 

diferit-structurată, pe categorii de ani. De aceea, cum spunem noi... ''Cei 7 ani de acasă''... lasă amprenta pe 
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copil și îl va urmări în formarea lui ca element în societate.  

Considerată ca fiind perioada cea mai importantă în determinarea și dezvoltarea individuală a unui 

copil, această treaptă a vieții, este temelia, pe care se ridică în societate o fiinţă cu multitudine de aptitudini 

şi preferinţe, prioritțti, cu un caracter normal sau deviat.    

  

1402



 

 

ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 

 

 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ȚĂRANU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 
 

 

 

Familia este unul din cele mai importante sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la 

starea ei de sănătate. Ea exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii sunt cei care 

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. 

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 oferite de membrii familiei, precum și prin climatul 

psihosocial existent.  

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. Părinții au puternică influență asupra a ceea ce devenim, asupra modului în care ne vedem pe 

noi înșine, asupra a tot ce ne influențează pe noi.  

Educația trebuie să se manifeste mereu ca o acțiune unitară, coerentă. Programul zilnic necesar 

dezvoltării fizice sănătoase ca alimentația, jocurile, plimbările, pregătirea lecțiilor, ora de culcare și altele 

sunt stabilite de către părinți.  

Din păcate, strategiile educaționale utilizate de unii părinți, chiar dacă sunt bine intenționate, chiar 

dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la obținerea rezultatelor 

dorite, care să favorizeze dezvoltarea personalității. Ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de 

eficiente, în alta poate determina 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. 

Cheia către adaptarea copilului în societate sunt educaţia, bunele maniere și regulile morale. În 

relaţiile cu cei din jur un copil manierat se va descurca mult mai bine decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 

ani de acasă.  

Totuși 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.  

Cei șapte ani de acasă înseamnă educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi sau formarea 

personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Se poate afirma că un copil are cei șapte 

ani de acasă dacă este vorba despre 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.  

Prezenţa părinților în viaţa copilului este deosebit de importantă, aceștia devenind un model demn de 

urmat, ei luminează drumul spre bine, spre adevăr, spre frumos.  
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Rolul părintelui în dezvoltarea armonioasă a copilului este major doar în măsura în care el găseste 

abilitatea și puterea să crească un copil, puternic, adaptabil, echilibrat. 

 

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. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
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Importanța educaţiei în familie 

 

Prof. înv. preşcolar: Tarău Iulia-Laura                                                                                                                                                                                            

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 37 

 

 

“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 mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani, prin care acţionează favorabil pentru 

formarea și dezvoltarea sa, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică pe intreg 

parcursul  vieţii. 

Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 

reprezentată de copilărie. În perioada copilăriei,  copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își 

dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă.  

Expresia ,,ai / n-ai cei șapte ani de acasă” reprezintă totalitatea bagajului de cunoștințe, deprinderi, 

comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 

una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare 

de informaţii, de memorare și de însușire 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. 

 

Copiii pot învăţa acasă următoarele: 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, un 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, 

cum ar fi: spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  

 

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.        

Copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, astfel 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 decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Alţii pot învăţa din diferite contexte, precum: salutul, comportarea civilizată în mijloace de transport, 

în sala de aşteptare la medic, la cumpărături, la locuri de joacă, la restaurant, la biserică, muzeu, zoo, în 

vizite la alţi copii şi chiar la grădiniţă. De la vârste mici este important să le încurajăm micile pasiuni şi să  

le încurajăm aptitudinile: de a cânta, de a dansa, de a picta, de a modela, de a colecţiona diferite obiecte, de 
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a face sport, etc. Dar cel mai bine este să le cerem ajutorul în realizarea treburilor mai uşoare în casă, 

precum: adunarea jucăriilor, sortarea hainelor, pregătirea şi strângerea mesei, sortarea legumelor şi 

fructelor. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 

Astfel, el se va asemăna cu mama sau cu tata. Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea 

impusă de ceilalţi și cea a cunoaşterii de sine. 

   

La începerea grădiniţei are loc o modificare 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 program de suprasolicitare.  

 

La începutul fiecărei săptămâni, părinţii trebuie să se informeze cu privire la activităţile ce se vor 

derula la grădiniţă, ce materiale vor fi utiliate în rezolvarea temei. În acest sens pot cere educatoarei diferite 

informaţii despre modul de desfăşurare al activităţilor. De exemplu: dacă copilul va studia despre animale 

domestice, aceasta înseamnă că va învăţa un cântec, va picta, va modela, va construi adăposturi pentru 

animale, va asculta poveşti, va sorta jetoane, sau vor juca jocuri de rol (fermierul şi animalele), fie jocuri 

distractive sau de mişcare.  

   

Un avantaj în acest sens este permanenta comunicare dintre părinte şi copil, însă şi aici trebuie utiliată 

o măsură, aceea de a nu ajunge la extreme, fie copilul va purta un interogatoriu şi se va simţi sufocat de 

întrebări, fie adultul se va da pe sine exemplu povestindu-i ce a facut la serviciu pentru a încuraja copilul 

să povestească despre cum şi-a petrecut ziua.  

 

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi atunci 

exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. 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. 

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 copiilor noţiunile pe care le considerăm utile şi care îl vor ajuta să fie 

un om respectuos şi demn de respect, pentru a se integra activ într-o societate care şi-a pierdut valorile şi 

doreşte să le redescopere 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

Autor: Prof. înv. primar Natalia-Florina ȚĂRĂU 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mădăras, jud. Bihor 
 

 

 

Menirea educației este aceea „de a înălța pe culmi mai nobile de viață – omul” (Gentil, G. The Reform 

of Education). 

Problema educației este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume 

caracterizată prin importante transformări, prin cerințe și aspirații specifice, prin schimbări în toate 

domeniile. 

Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, aplicarea acestui 

deziderat rezidă în strânsa legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să 

fie parteneri egali în educația copilului. 

„Baza întregii istorii o constituie povestirea părinților către copii, transmise apoi de la o generație la 

alta”, spunea Voltaire despre rolul familiei în societate. 

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, deoarece 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 comportament, copiii le datorează educației primite în mediul familial. De aceea, familia 

este instituția fundamentală în toate societățile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce privește dezvoltarea copilului, din punct de vedere 

fizic, intelectual, emoțional, moral sau caracterial și spiritual-estetic, reprezentând „biserica de acasă”, după 

cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.  

În ce privește dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viață, hrana, 

îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiții și spațiu propice pentru joc, învățare, 

odihnă, mișcare și să le supravegheze și întrețină starea de sănătate optimă.  

Familia stabilește regimul de viață al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează 

primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obișnuiește să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 

soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Tot familia trebuie să se preocupe și de dezvoltarea capacității motrice a copilului, prin asigurarea 

unor activități de joc fizic și mișcare sau sport în aer liber. 

În ceea ce privește dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care își 

însușește limbajul. 

Pentru educație morală și 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 

lucrurile încredințate. În realizarea acestui tip de educație, modelul parental este foarte important pentru 

copil.  

Părinții ar trebui să le spună copiilor ce e bine și ce e 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.  

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 

fericirea reciprocă, în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturității? Copiii preiau 

totul și imită totul. 
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Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită: de felul în care ne comportam - atât acasă, cât și în 

societate - depinde dacă legăm ușor noi prietenii, dacă ne integrăm în colectiv și, în celedin 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 

copilul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.  
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR                                                                                                             

TARBĂ CLAUDIA IONELA 

 

 

„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. Educă-mă, te rog, 

ca să pot fi o binecuvântare pentru lume...” 

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 maturiăarii 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 însuşeste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 

dezvoltarii sale psihice.  

Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronuntă 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 cunostinţe, 

îşi formează primele reprezentări şi dobândesc experienţe morale. Părinţii îi învaţă de timpuriu 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 lăudatţ, iar pentru altele sunt dojeniti de către părinţi. 

Procesul educării morale a copilului este de lungă durata, 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 conduiăa. Unii părinţi nu înteleg că adesea copilul este incorect nu 

pentru ca 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. 

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 ratională 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 aceasta dragoste nu trebuie să fie 

oarbă. Paăinţii care se manifesta 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. 

Experienta educaţiei în familie arată ca 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 
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când se întamplă 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 tovaraşi de aceeaşi vârsta 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, înseamna 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. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

Prof. Tatu Alina                                                                                                                          

Scoala C.S.E.I.  Alexandria 

 

 

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. 
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*,,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 

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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ARTA EDUCAȚIEI COPILULUI 

 
 

prof. înv. primar TĂUT ANCA DANIELA                                                                          

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Oradea 

 
“Educația se definește ca fiind un ansamblu de acțiuni prin care, cu ajutorul unor metode și tehnici 

speciale se realizează o valorificare optimă a potențialului creativ și se asigură o formare completă a 

personalității umane”.1 

“Copiii sunt tainele lui Dumnezeu cele mai greu de descifrat. Iubirea numai reușește dacă se străduie 

din greu îndeajuns”2.  

Venit pe lume, copilul învață de la adult să fie om. El vine cu lumea sa, pe care vrea cu orice preț s-

o descifreze, iar adultul îi pune sub simțuri lumea reală și calea pe care trebuie să o urmeze pentru a se 

desăvârși ca om. 

Educația este deci, măiestria dascălului de a juta omul în devenire să se creioneze pe sine, 

dezvoltându-și trăsăturile fundamentale ale personalității, dar permițându-i să-și păstreze darul spiritual și 

înclinațiile naturale, mergând însă pe o cale bazată pe ascultare și reguli. 

A educa un copil reprezintă un act de mare responsabilitate, înseamnă că îți asumi conștient să iei 

sufletul în mâini și să urmezi o cărare îngustă. Înseamnă să înțelegi că în procesul complex numit educație 

numeroase sunt posibilitățile să ajutăm copilul, dar tot atâtea să-i dăunăm trădându-i sentimentele și 

încrederea.  

Copilul învață treptat să devină om. La fiecare etapă de vârstă nevoile sale sunt diferite. Copilul învață 

în orice etapă a vieții sale de la adult să fie om.  

Calea desăvârșirii prin educație a omului este sinuoasă, complexă, greu de realizat și anticipat, ca 

rezultat final. Iubirea și munca dascălului favorizează de cele mai multe ori înălțarea individuală.  

“Copiii sunt florile noastre. Copiii sunt florile bucuriilor noastre pământești. Ei sunt dragostea, dar 

mai mult, nădejde. Copiii trebuie crescuți nu pentru noi, ci pentru cei ce vin după noi, nu pentru generația 

noastră, ci pentru generația lor, a copiilor de azi. Căci dacă într-adevăr copiii noștri sunt flori cultivate în 

grădina noastră sufletească, atunci generația de mâine va fi cu adevărat o minune de suflete.”3 

Educația rigidă nu este o soluție, fiecare copil este unic și de aceea trebuie educat diferit. Copilăria 

trebuie să rămână în mintea adultului ca o amintire caldă, plină de afecțiune. O educație inadecvată 

personalității copilului poate avea urmări dezastruoase în viața viitorului adult. Educația copilului trebuie 

să îmbine mai multe aspecte: dragoste necondiționată, înțelegere, flexibilitate, motivație, etc.. O mână 

blândă, dar fermă, poate conduce copilul spre o formare corectă ca adult. 

Insuflarea valorilor morale și creștine, împletită cu dragoste și protecție vor ajuta copilul la 

dezvoltarea armonioasă a personalității. Temelia societății a fost dintotdeauna familia. Toți copiii din lume 

ar trebui să crească şi să prindă aripi în familia aceea tradiţională, pe care cu toţii o ştim. 

 
1 Salade, Dumitru – Educație și personalitate, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 1995, pag. 196 
2 Rudolf, Stainer – Arta educației, Cluj, Ed. Triade, 1995, pag. 26 
3 Bălean Nicolae, Ghidul profesorului de religie, Ed. Mitropoliei Banatului 
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Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care-l cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează pregnant dezvoltarea ca individ. 

Familia este singura care înnoieşte permanent lumea, aducând cu sine copiii care, mai apoi, vor deveni 

cei ce vor întemeia la rândul lor alte familii. Însuşirile familiei creştine sunt: unitatea şi egalitatea între cei 

doi; dragostea şi buna învoire dintre soţi, curaţia, sfinţenia, care trebuie să sălăşluiască în fiecare familie.  

Familia este foarte importantă în a asigura copilului un mediu propice de dezvoltare din toate punctele 

de vedere (prin educaţie, stabilitate financiară, printr-un mediu potrivit din punct de vedere emoţional). Pe 

lângă trăsăturile cu care copilul vine înzestrat pe lume (temperament, culoarea ochilor, sensibilitate la 

anume boli etc), cel mai mult dintre ceea ce devine cu adevarat copilul se exercită în familie. Adulţii sunt 

primii cu care copilul va intra în contact şi tocmai de aceea ei sunt cei care îl vor modela de la o vârstă 

foarte fragedă. 

Datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este maxim. 

Familia oferă primele modele comportamentale, crează primele obişnuinţe şi deprinderi, care se imprimă 

asupra întregii evoluţii a individului. 

În familie copilul va învăţa cum să se raporteze la sine însuşi şi la lume. Aşadar, familia este locul 

unde copilul va învăţa dacă se poate simţi în sigurantă, va învăţa dacă poate avea sau nu încredere în sine 

şi în ceilalţi, va invăţa până la urmă să se raporteze la lumea exterioară. Tocmai de aceea, raporturile dintre 

părinţi şi copii vor fi cele care vor pune baza tuturor relaţiilor în care copilul va intra ulterior. Astfel, un 

copil care a înţeles din familia sa ca raporturile dintre membri pot fi de cooperare, de încredere, constructive 

se va raporta în acelaşi fel la colegii de clasă, va avea mulţi prieteni de la care va primi şi cărora le va darui.  

Dimpotrivă, atunci când un copil va creşte într-un mediu nesigur, violent, abuziv va avea tendinţa să 

restabiliească acelaşi tip de relaţii cu colegii de clasă generând conflicte, neacceptând ajutor din partea 

celorlalţi, simtindu-se stingher şi neinţeles, la fel ca acasă. 

 

Dat fiind că părinţii sunt cei care pun bazele relaţiilor în cadrul familiei este important ca ei să înţeleagă ca 

funcţia pe care o au nu este una uşoară, dar este extrem de importantă. Ei poarta responsabiliatea formării 

propriilor copii. 

De cele mai multe ori, îmbrăcăm haina rolului de părinte cu oarecare nesiguranţă şi jenă, cu 

surprindere sau teamă, sau chiar cu o tendinţă ostentativă de a-ţi valoriza „maturitatea”, „responsabilitatea” 

sau „seriozitatea”. Bucurii reale sau bucurii mimate, îngrijorări supradimensionate şi false 

indiferenţe…Atitudini, emoţii, vorbe… ”Haina”, deşi nu este nouă, nu îţi vine ca turnată, ba îşi este prea 

strâmtă, ba prea largă, ba îţi îngreunează mişcările, ba îşi dictează altele noi, şi o ţii tot aşa până când începe 

să se muleze pe existenţa ta.  

Se pare că rolul de părinte, deşi este condiţionat instinctual, nu se asumă şi nu se exercită de la sine, 

în toată plenitudinea şi eficienţa sa, ci el devine mai mult o faţetă, poate esenţială, a fiecărei personalităţi 

umane, care are şansa de a aduce pe lume o altă fiinţă. Parentalitatea este una din şansele împlinirii şi 

dezvoltării umane, este un continuu exerciţiu de a modela şi de a te automodela, în conformitate cu dinamica 

vieţii. 

  

 

BIBLIOGRAFIE:  

Salade, D., Educație și personalitate, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 1995 

Rudolf, S., Arta educației, Cluj-Napoca, Ed. Triade, 1995 

Mitrofan N., art. Cine şi cum ne învaţă să ne comportăm în calitate de părinţi? din Revista  

Învăţământului preşcolar, nr. 3-4, Bucureşti, 1998 
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LIMBAJELE IUBIRII ȘI ROLUL LOR 

ÎN REALIZAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE                                                                    

A COPIILOR ÎN FAMILIE 

 
 

PROF. TĂUTU SILVIA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, TIMIȘOARA 
 

 

 

”Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji, copilul urmând să devină un adult generos și 

iubitor la rându-i. În creșterea copiilor totul depinde de relaţia de iubire dintre părinte și copil. Nimic nu 

funcționează cum trebuie dacă nevoia de iubire a copilului nu este satisfăcută. Numai copilul care se simte 

cu adevărat iubit și înconjurat de afecțiune se poate dezvolta la un potențial maxim. Se prea poate să vă 

iubiți copilul, dar dacă el nu simte asta, dacă nu vorbiți acel limbaj al iubirii prin care într-adevăr să vă 

comunicați dragostea, el nu se va simți iubit.” (Gary Chapman, Ross Campbell, 2018, p. 7) 

Modurile prin care ajungem să ne manifestăm iubirea dar și modurile în care ajungem să ne simțim 

iubiți sunt subiecte de actualitate, studiate si discutate în parentingul modern. Copiii sînt fiinţe preponderent 

emoţionale,  iar o primă abordare a lumii se face tot la nivel emoţional. 

Preocupările pentru oferirea unei educații de calitate a copiilor au crescut în ultima perioadă, atât în 

organizarea programului instructiv-educativ desfășurat în grădinițe și scoli, cât acasă, în familie. 

Parentingul modern, studiile de actualitate încearcă să descopere metode de educare eficientă a copiilor, 

care să le formeze o bază solidă pentru viitorii adulți.  

Limbajele iubirii la copii au fost descrise și studiate de Gary Chapman& Ross Camphbell și apoi 

preluate și aplicate atât de psihologi cât și de familii cu copii. Ideea de la care se pornește este aceea că în 

creșterea copiilor iubirea este elemental central, primordial. Atunci când copiii se simt iubiți și înțeleși sunt 

mai ușor de discplinat. Disciplinarea copiilor prin ”umplerea rezervorului emoțional” cu iubire este idealul 

de educație modernă.  

Puterea unui copil vine din relația de afecțiune trăită în familie. Iubirea necondiționată, este forma 

supremă de iubire cu care putem înconjura un copil. Prin iubirea totală, copilului I se transmite faptul că el 

este iubit pentru ceea ce este el și nu pentru ce face el.  

Iubirea condiționată este aceea prin care copiii sunt recompensați atunci când se comportă  sau 

realizează acțiunile dorite de adulți. Iubirea condiționată poate da naștere la sențimente de vinovăție, de 

inferioritate, la neîndeplinirea unor obiective sau eșecuri, ale copiilor sau adulților și dezvoltă teamă și 

nesiguranță. Oferindu-le copiilor o iubire necondiționată vom reuși să îi ințelegem și să abordăm în mod 

potrivit comportamentul bun sau rău al acestora.  

Atât copiii cât și adulții pot avea modalități diferite de manifestare a afecțiunii dar și moduri diferite 

prin care percep că se simt iubiți. Cum simte un copil că e iubit? Cum putem ști noi, adulții că un copil se 

simte cu adevărat iubit? În opinia lui Chapman&Campbell, există cinci moduri în care copiii pot percepe 

iubirea părinților: atingerile, cuvintele, timpul de calitate, cadourile și serviciile sau favorurile.  

1. Atingerile 

Atunci când copilul întelege iubirea prin acest tip de comportament el cere să fie luat în brațe, să fie 

mângîiat, alintat, îi place joaca fizică cu părintele, doarme lângă părinte, îi place să fie îmbrățișat, gâdilat, 

pupat, să se danseze cu el. 

2. Cuvintele 

Copilul pentru care cuvintele sunt cea mai mare dovadă de iubire se va bucura de complimente, laude, 

încurajări verbale, mai mult decat orice alte tipuri de manifestări ale afecțiunii. Comunicarea verbală, 

bilețelele cu mesaje speciale pentru el, lucrările copilului păstrate de către părinți, complimentarea lui sunt 

deosebit de prețioase și îi transmit că este valoros în cadrul familiei.   
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3. Timpul de calitate este perceput ca iubire atunci când copilul caută frecvent atenția adultului, vrea 

să petreacă timp împreună cu el, îi cere sprijinul în diferite activități și dorește să stea în preajma lui.  

4. Cadourile sunt importante pentru copii nu prin marime sau pret, cat prin semnificația lor pentru 

copil. Venind de la un adult copilul ppercepe cadoul ca o dovada de iubire și atenție, implicare  părintelui 

și grijă. Copilul cu acest limbaj al iubirii se bucură mult cand primeste cadouri, chiar daca nu sunt valoroase 

material, ofera la randul lor obiecte persoanelor pe care le apreciaza, este extrem de bucuros când descoperă 

cadourile de Crăciun sau de ziua de naștere. 

5. Serviciile sau favorurile. Copilul poate percepe iubirea adultului prin serviciile pe care acesta i le 

face necondiționat: îi gătește mâncarea preferată, se joacă cu el, îl duce în locurile care îi plac, îl îngrijește, 

îi repară jucăriile. Acest tip de iubire poate fi folosit de părinți în formarea comportamentelor de ospitalitate 

față de semeni, îngrijire față de oameni și animale, dorința de a fi de ajutor celor din jur.  

Cele cinci limbaje prin care ne putem manifesta iubirea ajută părinții să devină părinți mai buni și să 

aibă o relație bazată pe iubire. Este important să experimentăm toate aceste limbaje și să identificăm acela 

care este cel mai important pentru copil. Prin intermediul limbajului iubirii îi vom putea transmite copilului 

afecțiune, respect, implicare totală și îl vom face să devină afectuos și receptiv la recomandările adulților.  

 

 

Bibliografie: 

 

Gary Chapman, Ross Campbell, Cele 5 limbaje de iubire ale copiilor, 2018, Ed. Curtea Veche. 
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FAMILIA, PRIMUL MEDIU DE EDUCAȚIE                                                                

ȘCOALA- CONTINUATORUL EDUCAȚIEI 

 

 

PROF.TECUCEANU MIHAELA                                                                                   

LICEUL TEORETIC NICOLAE TITULESCU 

 

,,Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. Educaţia dată 

în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă”                                                                                                       

H. H. STERN 

Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea primelor 

cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 

fizic, intelectual, moral şi estetic. La alegerea şcolii de către părinţi conteză tipul de şcoală, tradiţia şcolii, 

dotarea materială a şcolii, conţinutul învăţământului, dar nu în ultimul rând calitatea cadrelor 

didactice.Copilul reprezintă elementul cenrtal în educaţi. 

Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei să fie formarea capacităţii elevului de a se adapta 

la realitatea socială. Şcoala alături de familie influenţează prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 

procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 

 

COPILUL-adaptat la realitata socială 

 

 

 

Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl reprezintă 

formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul familial oferă primele ocazii 

de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală.  

Climatul familial îşi pune amprenta pe personalitatea sa.. Odată cu intrarea copilului în şcoală, 

funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie 

să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât să-l facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de 

educaţie. Alături de şcoală, familia exercită cea mai mare influenţă asupra copilului, iar scopul acţiunilor 

lor trebuie să fie unitar.  

Familia, prin condiţiile oferite, prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în 

lărgirea orizontului profesional al acestora şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială 

contribuie la păşirea corectă a tânărului în viaţă.  

Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate 

faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea capacităţilor 

proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. 

ŞCOALA-continuatorul educaţiei FAMILIA-primul mediu de educaţie 
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Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 

condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 

să le dezvolte gustul lecturii. Copiii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, 

politeţe, cinste, decenţă.  

Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie sociabil, bun coleg şi 

prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura estetică.Copilul are 

nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său.Într-o familie care îi 

asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti pe 

părinţii.Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore de 

odihnă şi joacă.Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor de casă dacă le 

este solicitat ajutorul, dar să nu minimalizeze controlarea acestora.Familia trebuie să asigure copilului bani 

de buzunar, dar să nu exagereze. Încurajarea copilului de a fi ponderat în cheltuirea banilor îl va determina 

să-i preţuiască şi nu-l va expune în postura de ,,copil de bani gata”. 

Comunicarea învăţător/diriginte-familie 

O comunicare optimă învăţător/diriginte-familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului 

şi de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi dezvoltare a releţiei 

şcolă-familie.De aceea trebui cunoscuţi factorii care favorizează dar şi blochează o comunicarea 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; 

• Alegerea unei teme de discuţie interesantă care să incite curiozitatea părinţilor; 

• Mediul ambiant de discuţie  să fie plăcut; 

• Capacitatea învăţătorului/dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele; 

• Evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu părinţi  acestora; 

• Rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 

• Sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 

 

Factori care blochează comunicarea 

• Utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor; 

• Evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului; 

• Alegerea de teme neadecvate lectoratului; 

• Judecarea, ridicularizarea, moralizarea părinţilor; 

• Atitudine pasivă a învăţătorului/dirigintelui; 
 

Timpul liber şi familia 

Unii părinţi consideră că este suficient să asigure copilului hrana, îmbrăcămintea, încălţămintea şi 

supravegherea pregătirii temelor. Cei mai mulţi cred că un copil îşi găseşte uşor ocupaţie pentru timpul 

liber, dar de la monotonie la nechibzuinţă nu este decât un pas. Acestea duc la apatie, lene, boli psihice. 

Televizorul înlocuieşte de cele mai multe ori deplasarea la un spectacol, internetul ia locul lecturări unei 

cărţi, jocurile pe calculator iau locul jocului cu alţi copii unde are posibilitatea să socializeze. Petrecerea 

timpului liber în faţa calculatorului şi televizorului duce la sedentarism şi crează dependenţă. Organizarea 

raţională a timpului liber acţionează benefic asupra organismului şi dezvoltării armonioase a personalităţii 

copilului. 

Părinţii trebuie să-şi facă timp pentru a se juca cu copilul, să facă drumeţii, excursii pentru al apropia 

de beneficiile naturii, să pregătească împreună o prăjitură, să-l antreneze în aranjarea unei mese festive, în 

alegerea cadourilor pentru diferite evenimente. .                    
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Rolul şcolii şi familiei în orientarea şcolară şi profesională a copilului 

Şcoala şi familia trebuie să sprijine copilul în luarea deciziilor privitoare la orientarea spre o treaptă 

superioară de învăţământ şi spre o carieră. Ele facilitează luarea unor decizii în concordanţă cu cerinţele 

personale şi realităţile sociale.  

Familia reprezintă un exemplu pentru copil, ea influenţează opţiunea pentru o anumită profesie. 

Şcoala trebuie să deruleze acţiuni comune elevi-părinţi pentru conturarea dorinţei profesionale. Dirigintele 

dezbate cu elevii avantajele şi dezavantajele unei profesii, reţeaua şcolară, metodologiile de organizare a 

examenelor şi admiterea în învăţământul liceal, şcoli de arte şi meseri, învăţământul superior. 

Rezultatul sau evaluarea acţiunilor de orientare consau în curajul deciziei, degajarea de prejudecăţi 

sociale, obiectivitatea lor, încrederea în valoarea anumitor forme de educaţie.Perioada de asimilare sau de 

pregătire pentru viaţă se încheie prin decizia persoanei de a se integra în activitatea dorită. 

,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai tărziu să lumineze cu o lumină proprie”                                                                                                                              

PLUTARH 

         

BIBLIOGRAFIE: 
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Copiii noștri. Reflecții 

 

 

Teleaga Radu 

 

 

De multe ori auzim vorbindu-se de „cei 7 ani de acasă” ca temelie a vieții care urmează. Este simplu 

este complicat, este ușor, este dificil de realizat o astfel de pornire în viață? 

În calitate de părinte vă invit la câteva momente de reflecție. Momente pe care cei mici le practică 

fregvent iar noi, „ cei mari”, arareori deoarece în restul timpului suntem pe modul automat. 

Care erau momentele cele mai frumoase ale copilăriei? 

Eu îmi amintesc de 3 lucruri: Primul era că aproape în fiecare seară adormeam cu mama lângă mine 

spunându-mi povești, apoi îmi amintesc că pe la 4-5 ani am fost cu tata la pescuit și la săniuș iar zilele 

petrecute împreună cu frații și vecinii în fel și fel de jocuri și acum îmi bucură inima... 

Să nu vă gândiți că am vreo 80 de ani și am rămas în urmă... Eu și cu soția la un loc, avem frumoasa 

vârstă de 75. Personal am câteva lucruri cu care am rămas în urmă. În ultimii 3-5 ani am petrecut puțin timp 

unul celălalt, nu m-am prea jucat cu copiii noștri, am citit foarte puțin și nu am văzut cum înfloresc copacii, 

cum se coc cireșele, cum îngălbenesc copacii sau cum cântă copiii colinde la geam. 

Aveți lucruri cu care sunteți în urmă? 

Lucrurile care rămân în urmă, ne influențează atât prezentul cât și viitorul. 

Pe ce ne concentrăm mai mult, pe viitorul copiilor noștri sau pe viitorul nostru? 

De ce au nevoie copiii din ziua de azi față de copiii de ieri? 

Temelia tot temelie rămâne. Pe o fundație solidă poți construi ce vrei mai târziu, ba mai mult rezistă 

la cutremure și greutăți. Vremurile de azi sunt greutăți, ușor de suportat pentru cei cu o bază puternică.  

Cât ne costă piatra de temelie a copiilor noștri?                       
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

Prof. Tene Viorica 

Scoala Gimnaziala Malovat, Mehedinti 
 

 

 

Dupa cum spuneau marii filosofi ai lumii “o educatie buna este izvorul intregului bine in lume” si tot 

ea este “ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ceea ce ai invatat in scoala”. 

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. 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. 

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.  

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 emoţilor 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. 
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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. 
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Educaţia în familie-                                                                                                                           

baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor şi a succesului în viaţă 

 

 

Profesor înv. primar Tirala Paula Adina 

Liceul Teoretic Gabriel Ţepelea Borod 
 

 

 

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. 

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. 

Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi testare”  

   

    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. 
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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. 

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. 

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. 

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). 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

  

1425



 

 

Cei șapte ani de acasă!                                                                                                      

Importanța educației în familie 

 

Școala Gimnazială “Dumitru Gafton” Gălăuțaș 

Țepeș Adriana Ioana 

 
 

Educația reprezintă o acțiune realizată de o anumită persoană, prin care aceasta intervine, crește, 

direcționează, cultivă și pregătește o altă persoană, astfel încât, aceasta din urmă să devină un element activ 

al vieții sociale. Această acțiune de educare, de regulă, este prezentă în viața noastră încă de la început, 

fiind întreprinsă de diferite persoane. Dacă la început, educația este realizată de mamă sau de ceilalți 

membrii ai familiei, pe parcurs aceasta își modifică autorii, ajungând să fie realizată de persoane specializate 

(educatori, învățători, profesori) sau chiar de către persoana implicată în mod direct (autoeducare). Un lucru 

este cert, educația primită în sânul familiei este extrem de importantă și unică. Nu poate fi înlocuită sau 

eliminată dacă se dorește o educare bună a unei persoane.  

De-a lungul timpului, mai marii învățați ne-au oferit diferite definiții ale educației: astfel, Platon 

spunea că educația este „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru 

virtute ale acelora care dispun de ele”; pe de altă parte, Comenius, părintele pedagogiei spunea că omul „nu 

poate deveni om decât dacă este educat”; de asemenea, filosoful german Immanuel Kant considera faptul 

că „este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație”. 

Educația este caracterizată de următoarele elemente: urmărește dezvoltarea unor calități umane și 

explorarea orizonturilor, este orientată spre pregătirea pentru viață, pune accent pe oameni și are în vedere 

apariția permanentă a întrebărilor despre viață. 

Primul contact pe care o persoană îl are cu educația este încă din copilărie, în cadrul familiei. Este 

foarte important ca încă de la început, părinții să educe copilul. Astfel, acest comportament al părinților va 

influența într-un mod pozitiv dezvoltarea și formarea caracterului și a personalității copilului. Este bine-

cunoscut faptul că, într-o familie, de obicei, mama este persoana care este cea mai preocupată de educația 

celui mic. Astfel, aceasta devine nu numai persoana care a dat naștere copilului, ci și persoana care din 

umbră veghează și direcționează în permanență drumul pruncului său. 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, există situații în care, alte persoane, precum tatăl, bunicii sau alți membrii din familia 

restrânsă, sunt mult mai implicate în această activitate decât mama.  

Indiferent dacă este vorba despre o singură persoană sau despre mai multe persoane care sunt 

implicate în educarea copilului, 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.  

Cum este realizată această educație în familie? Încă de la o vârstă fragedă, persoanele din jurul 

copilului încearcă să îi insufle acestuia anumite credințe, virtuți, convingeri, valori, care sunt considerate a 

fi benefice în formarea și dezvoltarea sa, iar mai târziu, în activitatea sa ca adult. Un copil bine educat cu 

siguranță va fi remarcat și apreciat în comunitate. Educația primită va fi lăudată de cei din jur, iar șansele 

de reușită ale copilului, indiferent de ce își propune, vor fi mărite. 

Multe persoane consideră faptul că un copil poate primi educație doar în cadrul unei școli, de la 

persoane pregătite și competente. Cu siguranță, școala are un rol esențial în educarea copilului, însă așa 

cum am mai precizat, bazele educației sunt puse în copilărie, în cadrul familiei. Se poate întâmpla ca după 

o perioadă de timp, o persoană să dobândească o înțelepciune aparte și să nu mai aibă nevoie de alte 

persoane pentru a se educa, ci să reușească singură să se educe, în permanență. Această activitate reprezintă 

apogeul acțiunii de educare, însă nu toată lumea reușește această performanță. O persoană se poate 
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autoeduca prin: deschidere față de lucrurile noi, adoptarea unei atitudini de cercetare, curiozitate, 

înconjurarea cu persoane inteligente, practicarea lucrurilor învățate, punerea întrebărilor și căutarea dincolo 

de aparențe, dezvoltarea unei atitudini de învățare. 

Așadar, acțiunea de educare este una etapizată. Aceasta începe în familie, apoi continuă în școală, iar 

mai apoi pe întreg parcursul vieții. Este cert faptul că educația este o formă de învățare care nu încetează 

niciodată. Dacă pentru o persoană începutul este bun, adică educația în familie, celelalte etape vor fi clădite 

ușor, rezultatul final fiind extraordinar. De aceea, educația primită în cadrul familiei este atât de importantă, 

iar fiecare părinte ar trebui să se gândească la viitorul copilului său și să nu îl priveze de aceasta. 
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Valoarea celor „7 ani de-acasă” 

 

 
Prof. Tereche - Bărbuleanu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Filiași, jud. Dolj 

 
 

 

Expresia ”a avea cei șapte ani de acasa” defineste tot ansamblul de cunostinte, deprinderi si achizitii 

acumulate in primii 7 ani de viata. În această perioadă, copilul memoreaza si asimileaza rapid informatii, 

dezvoltandu-si limbajul si gandirea. 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”.  

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. 

Fără educaţie nu exista integrare în societatea actuală, care este într-o continuă schimbare. Nevoia de 

adaptare este atât de puternică încât ne împinge către toate mijloacele posibile prin care se poate produce 

educaţia, atât la nivel micro (familia, şcoala, biserica), cât şi la nivel macro (societatea). 

Rolul cel mai important în educația fiecărui individ, alături de școală îl are familia. Din această micro 

societate numită familie pornește tot: percepția asupra vieții, stilul de viață, credința, cât și moralitatea și 

conduita. Astfel, mediul în care copilul va crește se va răsfrânge în mod iminent asupra dezvoltării sale 

psihice. 

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. 

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. 

„Valorile s-au schimbat. Înainte se punea preţ pe comportamentul de politeţe, cum trebuie să bei sau 

să mănânci, iar acum sunt valorizate vigilenţa, asumarea responsabilităţilor şi iniţiativele. Aceste diferenţe 

se văd şi în autobuz, unde generaţiile trecute de prima tinereţe se simt ofensate de comportamentul 

adolescenţilor.  Acum e important să fii primul pentru că resursele sunt limitate.” (Bogdana Bursuc) 

În primii 7 ani de viaţă, copilul ar trebui să-şi însuşească o serie de abilităţi sociale şi emoţionale. 

Furia trebuie exprimată prin cuvinte, nu prin acţiuni. „Abilităţile sociale presupun ca micuţii să înveţe să-i 

ajute pe ceilalţi fără să aştepte o recompensă, să-i asculte, să le dea atenţie şi să rezolve conflictele într-un 

mod pozitiv, fără să se răzbune. Întrebaţi-vă copilul cum se simte atunci când este ajutat şi spuneţi-i că la 

fel de bine s-ar simţi şi cel pe care l-ar ajuta el.“  (Sorina Constandache) 

Deprinderile de comportament civilizat se invata in timp, printr-o atitudine pozitiva, evitand critica, 

pedepsele dure si devalorizarea copilului. Copilul isi insuseste deprinderi de autoservire, igiena, curatenie, 

limbaj corect, respectarea celorlalti si a mediului inconjurator, altruismul, cooperarea, autocontrolul, 

recunostinta, spiritul de echipa etc. Odata cu educarea ratiunii, a felului de a gandi, micutul trebuie sa aiba 

o definitie foarte exacta a binelui si a raului. Orice aspect legat de moralitate trebuie sa aiba un reper al 

binelui, exemplificat prin modele. Pentru oricare intarire a ideilor morale, micutului trebuie sa i se asocieze 

unele calitati umane si cu modele preferate de acesta din lumea basmului si chiar din desene animate. Ceea 

ce multi parinti nu stiu sau refuza sa creada este faptul ca putem promova un model de erou negativ din 

basm, pe care micutul il admira in secret.  Micutul trebuie sa inteleaga singur ca poate fi un erou puternic, 
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ca si cei indragiti, numai daca are respect pentru cei din jur, e capabil sa fie fidel celor care-l indragesc si 

nu poate fi ademenit sa fie altfel, prin mici atentii materiale.      

Învatarea bunelor maniere este un proces de durata care implica multa rabdare si respectarea ritmului 

de dezvoltare a copilului. Un copil de 2 ani nu realizeaza ce e bine si ce e rau si nu poate vedea dincolo de 

propriile nevoi. Ii va fi greu sa imparta jucariile cu alt copil. De aceea, nu este potrivit sa il obligam sa fie 

generos, deoarece nu este inca pregatit. 

Parinţii trebuie sa ii explice clar copilului ce are voie sa faca si ce nu. Regulile trebuie sa fie clare, 

echilibrate, iar copilul are nevoie sa fie informat dinainte care sunt consecintele nerespectarii lor. Orice 

comportament pozitiv trebuie intarit nu prin recompense materiale (jucarii, dulciuri), ci prin exprimarea 

bucuriei si multumirii. In acelasi timp, parintii trebuie sa fie flexibili si sa ierte micile greseli ale copilului, 

deoarece si ei mai gresesc uneori. 

Parinţii sunt modele pentru copiii lor. Atat timp cat acestia respecta regulile de comportament 

civilizat, si copilului ii va fi mai usor sa le adopte. Nu are nicio relevanta sa obligam copilul sa spuna 

„multumesc” daca nu aude in casa acest cuvant! 

 

7 „valori” pe care părinţii trebuie sa caute să i le insufle celui mic in „cei 7 ani de-acasa”: 

 

 Răbdarea 

 Bunătatea 

 Să nu invidieze 

 Bună cuviinţă 

 Să nu îşi urmărească doar propriul interes 

 Autocontrolul 

 Gândire optimistă  
 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 

şi reuşite. Suntem tot timpul conştienţi ca vor exista uneori devieri de la tipul de comportament pe care 

dorim să-l insuflăm copilului, precum şi zile în care pare că totul e în zadar.  

Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa, 

exemplul personal, asta în primul rând! Astfel, eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-

aşteptate! 
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Rolul educației în dezvoltarea personalității umane 

 
Prof. Țerescu Mariana 

Grad. P. P. Nr. 1 Orsova 
 

 
Educația în viața unui om are un rol foarte important, educația dezvoltă nenumărate laturi senzitive, 

emoționale, cât și laturi pragmatice de viață, educația ca definiție este un fenomen social care reprezintă 

transmiterea de date și trăiri existențiale, a generalităților despre cultură și societate.  

 

Educația dezvoltă stilul unui om, până la urmă această învățare ți-o predai tu, nu există un profesor, 

învățarea ajută la formarea unui scop în viață, la formarea viitorului, însă și cantitatea face diferența în acest 

caz, tocmai de aceea în funcție de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse.  

 

Adică un om plin de cultură și învățat ca la carte niciodată nu va fi cel mai popular sau cel care se 

pricepe la cele mai multe lucruri practice, însă unul care cu adevărat este educat să facă față fizic vieții nu 

posedă o cantitate atât de mare de informații logice și teoretice.  

 

Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul în care persoana în cauză este capabilă de a 

putea face alegeri, pentru ca un om care știe să meargă într-o direcție știe și de ce a ales să meargă în acea 

direcție, asta e educația, atunci când ști de ce faci un lucru și ști cum să faci un lucru. 

 

Totul contează într-o lume în care sunt puțini cei care au carte, iar restul face parte din acei 7 ani de 

acasă, acei 7 ani care se vor transforma într-o viață.  

 

Educația din zilele noastre și de pe tărâmurile noastre reprezintă niște foi cu îndrumări care niciodată 

nu s-au schimbat, mereu educația teoretică primită în instituții de învățământ a fost inutilă, tot ceea ce se 

învață printre bănci și ore scurse în noapte nu au nicio importanță, nimic din ce înveți într-o astfel de cameră 

cu 4 pereți, sala de clasă, nu te va ajuta în viața de zi cu zi, ca om care vrea succesul și fericirea pe plan 

personal.  

 

Omul din zilele noastre are nevoie de o personalitate puternică, plină de anturaj, doar așa poți reușii 

într-o societate contemporană plină de cerințe spre fizic, nu spre psihic, teoria nu îți oferă acea lingură de 

mâncare pe care visezi să o ai primită pentru munca depusă. 

 

Fie că dai importanță educației din școli, fie că dai importanță educației primite ca om de rând, 

educație elementară, această învățare este importantă pentru caracterul și personalitatea ta, așa îți conturezi 

motivația și voința, ceea ce îți dorești, o întâmplare nefericită nu ar trebuii să schimbe ceea ce educația te-

a învățat să faci, mereu trebuie să ai o țintă, să tragi înspre acea țintă și să ai norocul ori siguranța că vei 

nimerii din prima.  

 

Sunt multe păreri despre educație, bune și mai puțin bune, însă atunci când omul care vrea să te educe 

nu este un om cu carte la cap, adică unul capabil să fie învățător, nici tu nu vei devenii un educat. 

 

Repetiția e mama învățăturii, nu prea sunt de acord, viața e mama învățăturii. 
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Educația din familie 

 

Țermure Alexandrina                                                                                                       

Grădinița cu Program Normal Nimigea de Jos                                                                          

JUD. Bistrița-Năsăud 

 

 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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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Importanta educatiei copilului în familie 

 

Prof. înv. preșcolar Tertiu Daniela                                                                                      

Gradinita Nr. 2 Nereju Mic 

 
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.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. 

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”. 

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.  

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. 
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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. 

 

 

Bibliografie:  

 Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L., „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli 

normale, E.D.P., R.A., 1997, pg. 17-21; 

Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992, pg. 19-35.  

Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1974, pg 13-29; 

Nicola, I., „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992, pg. 32-41; 

*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.     
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 

 

Prof. înv. preșcolar: Tescoveanu Mihaela                                                                             

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”/G. P. P. nr. 3 Caracal - Olt 

 

 

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). 

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 
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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. 

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. 

Împreună descopirm o mulțime de lucruri noi. Educatia începe acasă, se continuă în mediul școlar și 

se termină acasă. 

 

Bibliografie: 

Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea 

Universitară, Bucureşti, 2006. 
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ASPECTE SPECIFICE EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof.  înv. primar Teutișan Teodora Roxana 

 

 
 

Familia reprezintă primul mediu educațional cu care interacționează un copil. În acest sens, membrii 

familiei dețin un rol important în dezvoltarea fizică și psihică a celui mic. Uneori, fără măcar să 

conștientizeze, fiecare membru al familiei își pune amprenta asupra devenirii și formării unui viitor adult. 

Comportamentele și competențele dobândite în cadrul familiei ajută copiii să se adapteze la cerințele 

societății, să se integreze în instituțiile educaționale specializate.  

Pornind de la mamă, atribuțiile educaționale se transferă și spre tată, precum și spre alți membrii 

apropiați ai familiei. Fiecare va contribui prin exemplul personal sau diferite alte metode la educarea 

copilului în sânul familiei. În acest context, fiecare dintre aceștia trebuie să conștientizeze că munca lor va 

fi eficientă doar dacă va fi una de echipă. În acest fel, se va evita posibilitatea apariției discreditării efortului 

depus de fiecare, în vederea eficientizării procesului educativ în cadrul familiei.  

Creșterea fizică a copilului va fi completată de profilul emoțional, intelectual și moral. În acest sens, 

familia deține un rol important în ceea ce privește competențele de la baza educației individuale. Tot ceea 

ce un copil învață acasă, în familie, va reprezenta structura pe care, mai apoi, atât sistemul educațional, cât 

și autoeducația vor contura individul uman capabil de a răspunde cerințelor societății în care își va desfășura 

activitatea ca adult.  

Familia, ca leagăn al copilăriei reprezintă un cadru marcant pentru devenirea adultului. Nu numai că 

acel individ se va forma pe baza a ceea ce a acumulat în familia, dar va și perpetua anumite obiceiuri 

specifice familiei în care a crescut. Transferul acestor aspecte spre viitoarea familie pe care și-o va forma 

vor cântări în formarea societății viitoare pe durata mai multor generații.  

În acest sens, nu de puține ori auzim sintagme precum ”nu vreau să fac aceleași greșeli ca părinții 

mei” sau ”mama mea spunea…”. Aceste afirmații reflectă impactul pe care familia îl are asupra devenirii 

individului uman. Fiecare reacție și comportament însușit și asumat va avea repercusiuni clare și vizibile 

asupra viitorului adult. 

Dacă este să privim familia ca factor decisiv în devenirea individului uman, nu putem face abstracție 

de climatul educativ pe care aceasta îl transmite. În cadrul familiei va exista mereu un bun mediu educativ. 

Astfel, responsabilitatea care revine familiei este una foarte importantă. 

Echipa educațională formată de membrii familiei va contribui la educarea copilului și la deținerea 

unor competențe cheie. Mai apoi, echipa formată din cadre didactice și părinți va contribui categoric la 

formarea profilului educațional al fiecărui individ. Această muncă de echipă va conduce la stabilirea unor 

reguli, la formarea unui program și la conturarea unui profil individualizat pe nevoile și vârsta fiecărui 

educabil. Numai dacă se înțelege acest parteneriat încă de la debutul educației preșcolare și școlare, familia 

și instituțiile educaționale acreditate vor reuși în formarea viitorului adult.  

Astfel, familia începe educația copilului, care nu se finalizează odată cu intrarea acestuia la grădiniță 

sau școală. Rolul familiei în educarea copilului nu se încheie în acest punct, ci, dimpotrivă se continuă prin 

implicare și colaborare cu specialiștii educaționali, care vor deveni noi modele și noi formatori în viața 

celor mici. 

Familia va fi și va rămâne locul în care copilul de formează și se dezvoltă, locul din care se va 

desprinde, dar pe care și-l va imprima în mod inevitabil în stilul de viață adoptat. Conștientizarea acestor 

aspecte de către membrii familiei îi vor determina să- și utilizeze la maximum toate resursele necesare în 

vederea educării copilului.  

Un mediul familial propice dezvoltării copilului va fi cel care îl va determina pe acesta să se întoarcă 

în acest mediu ori de câte ori va întâmpina dificultăți, va realiza greșeli, va căuta metode de corectare sau 

pur și simplu va dori liniște, siguranță și empatie. Un astfel de mediu este cel spre care societatea actuală 
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și-l dorește; un mediu nestresant, relaxant, departe de toată agitația specifică timpurilor actuale. Un loc unde 

să poți evada, dar totodată unde să fii încurajat, susținut și ajutat să iei decizii importante pentru devenirea 

ta ca adult și nu numai. 

În concluzie, chiar dacă familia deține primul loc în ceea ce privește formarea unui copil, aceasta 

trebuie să facă față tuturor schimbărilor sociale pentru a-și îndeplini rolul de mediu educațional durabil, 

care să treacă prin timp și spațiu, formând generații de adulți responsabili și încrezători, adaptabili și 

empatici. 
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Rolul educației în familie 

 

Prof. înv. Primar Țic Floarea,                                                                                                         

Șc. Gimnazială Certeju de Sus 

 
Prin caracterul său uman, educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient în conformitate 

cu finalităţile stabilite în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine conturat. În procesul 

acţiunii, subiectul (agentul) urmăreşte un scop anticipat sub forma unui proiect. În terminologia designului 

educaţional, subiectul proiectează finalitatea acţiunii sub forma obiectivelor educaţionale pentru ca, în 

funcţie de cele proiectate, să elaboreze strategia corespunzătoare realizării lor.   

În funcţie de finalităţi, sunt selecţionate valorile care urmează a fi transmise şi sunt alese metodele şi 

mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmisia. Totul este subordonat scopului propus şi mai ales 

rezultatului care urmează să fie obţinut. În cadrul educaţiei, oamenii planifică în plan mental ceea ce ulterior 

vor desfăşura în mod concret, sunt animaţi de anumite intenţii, procedează în conformitate cu o anumită 

comandă socială, se conduc după anumite principii şi norme, deci totul este organizat şi programat, nimic 

nu se întâmplă haotic, totul este direcţionat. Formularea explicită a scopului este deosebit de relevantă 

pentru demersul evaluativ. Asistăm astăzi la o deplasare a accentului de la „a învăţa pentru a şti” la „a învăţa 

pentru a acţiona”, la o schimbare de viziune şi de stil didactic, la aplicarea unui nou sistem de evaluare. 

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”. 

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 din tot sufletul că 

indiferența familiei față de însușirea de către propriul copil al unor valori morale, pozitive, este de asemenea 

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 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. De asemenea 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. 

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.  

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, motiv care l-a determinat pe Loisel să 

afirme că „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de 

caracter”. 

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 
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pe legături afective care au la bază căldura căminului şi înţelegerea. 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, 

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. 

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.  

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. 

Educația copilului este o provocare pentru orice părinte! Prin înțelegerea exactă a elementelor care 

contribuie la dezvoltarea unui copil, părintele poate să controleze modul în care acesta își formează 

personalitatea. 

Părinții trebuie să răspundă nevoilor copiilor, în special cele emoționale, care se concretizează în 

dorința de a fi ascultați, îngrijiți și apreciați. În funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestuia, 

atitudinea părinților trebuie să fie corespunzătoare. 

Este important să învățăm copiii valoarea relațiilor interumane, importanța interacționării cu ceilalți, 

respectarea anumitor norme sociale, aprecierea mediului înconjurător și nu în ultimul rând să îi încurajăm 

să își exprime părerile într-o manieră liberă și lipsită de presiune. 

Obligația părinților privind educația copiilor lor este de a procura hrană sănătoasă, de a crea resursele 

necesare învățării și de a le oferi un cămin călduros, în care micuții să se simtă confortabil emoțional. Prin 

„cămin călduros” înțeleg acea locuință în care copilul se simte în siguranță, are dreptul să-și exprime opinia 

și să se miște liber, fără a avea foarte multe reguli de respectat.  

Multe familii consideră școala singura responsabilă de educația și viitorul copiilor. Dacă ceva nu 

merge în dezvoltarea și educația copilului profesorii sunt singurii responsabili.   

Cei “șapte ani de acasă” nu mai sunt îndeajuns în condițiile schimbărilor și transformărilor majore 

din societatea contemporană în care se pune tot mai des întrebarea ce se întâmplă cu noile generații. 

Este necesară cunoașterea nevoilor tinerilor, a nevoilor pieței, pentru a oferi măsuri educative 

eficiente, ce ar asigura în felul acesta o șansă reală de integrare socio-profesională. 

Implicarea părinților în dezvoltarea copiilor pe termen lung trebuie făcută cu multă responsabilitate 

și în deplina conștiință de cauză a situației. 
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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 prezentă în formarea noastră din tot 

restul vieții. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Școala Gimnazială Hăghiac 

Grădinița P. N. ”Ștefan Vodă” 

Educatoare Țifrea Maria 

 
 

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 

1442



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. 

Titlul acestui subcapitol este conceput sub forma unei intrebari, care nu a fost pusa fara a sugera un 

lucru foarte des intalnit: existenta unor tipuri de familie care nu reprezinta un bun mediu educativ. Familia 

care reprezinta un bun mediu educativ Familia trebuie sa fie un colectiv sanatos, adica in componenta sa sa 

existe toti membrii care alcatuiesc in mod normal un asemenea colectiv (doi parinti), intre acestia sa fie 

relatii de intelegere, respect, intrajutorare, sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita, onesta.  

Opiniile celor doi parinti referitoare la copil trebuie sa fie convergente iar 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. 

Daca copilul este singur la parinti el 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. "Adevarata 

autoritate deriva din exigenta parintilor fata de comportarea copiilor, imbinata cu respectul fata de acestia". 

Copilul trebuie sa simta iubirea pe care parintii i-o poarta, dar este necesar sa stie ca nu-i vor ingadui orice 

capriciu. 

"Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci si calea cea mai eficienta a educatiei, dar numai 

daca ea e potrivita si cu masura". Nu in ultimul rand, "pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie sa 

aiba o situatie economica apta sa satisfaca trebuintele de prim ordin ale membrilor sai". Educarea unui 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. In prezent, exista o multime de carti, filme si emisiuni special 

realizate pentru indrumarea pedagogica a parintilor.  
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IMPORTANȚA ȘI CARACTERUL OBIECTIV AL EDUCĂRII COPILULUI                     

ÎN FAMILIE 

 

PROF. ȚIGĂNETEA ANTIȚA                                                                                                

G. P. N. ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR”  VATRA DORNEI 

 

Pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe cu primele luni de existenţă, şi primii chemaţi să 

pună bazele educaţiei sale sunt părinţii, familia. 

„Felul în care părinţii îl tratează pe copil formează la acesta un anumit mod de a concepe lumea."              

(A. Adler) 

Cristalizarea principalelor trăsături ale viitorului om matur începe cu primii 5-6 ani. După această 

vârstă şcoala şi societatea intervin, contribuie, dar factorul hotărâtor îl constituie bazele educaţiei primilor 

ani, în familie. Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial. 

În mod curent opinia publică, ca fin observator, dar şi judecător, apreciază importanţa, răspunderea 

deosebită faţă de creşterea copiilor, concentrându-le în următorul proverb: „Din altoi bun iese stejar falnic!” 

După cum afirma Rose Vincent, educaţia începe „pe genunchii mamei, sub privirea ei grijulie, la adăpostul 

braţelor sale calde, copilul învaţă să fie disciplinat, sârguincios, conştiincios, modest, cinstit şi să 

dispreţuiască egoismul, laşitatea, lenea, minciuna." Condiţia este ca influenţa educativă benefică a mamei 

să fie susţinută,prin exemple pozitive de către ceilalţi factori cu care copilul intră în contact, în primul rând 

de către tată, a cărui autoritate este de neînlocuit pentru copil. 

În etapa preşcolarităţii, în mod special, părinţii vor observa că întreaga responsabilitate faţă de reuşita 

în procesul educaţiei copiilor poate fi formulată printr-o singură normă de acţiune: să asigure acestora nu 

numai condiţiile necesare dezvoltării psihofizice, ci şi bazele trainice ale întregii formări, fundament pentru 

viitoarea personalitate adultă. 

Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a faptelor de mâine. Deprinderile şi 

convingerile conturate acum formează baza modului de acţiune în viitor. Atitudinile şi comportamentele 

părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. Educaţia oferită de mamă se adresează 

îndeosebi laturii afective a personalităţii  copilului. Normele şi deprinderile de conduită sunt însuşite prin 

imitarea membrilor familiei şi în primul rând a mamei. Felul cum munceşte, cum se odihneşte, cum se 

îmbracă, cum râde, cum se supără, cum se comportă cu ceilalţi membri este important pentru conturarea 

personalităţii copilului. Influenţa mamei îşi pune amprenta îndeosebi asupra caracterului moral al copilului, 

care constituie nucleul întregii sale personalităţi. 

Copilul preşcolar ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte; această 

răspundere în mare măsură îi revine familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o colaborare 

judicioasă, eficientă cu instituţia preşcolară. Familia reprezintă pentru copil un mediu afectiv, social şi 

cultural. Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează 

personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc 

în conduită. Familia reprezintă principalul factor de socializare. 

Din punct de vedere practic, responsabilitatea socială a părinţilor se realizează în raport nemijlocit cu 

modalitatea în care, pentru educarea copilului în spiritul idealului de viaţă, aceştia ştiu să folosească 

autoritatea părintească. 

Autoritatea părinţilor nu trebuie să însemne ton autoritar, nici ordine sau dispoziţii date copiilor şi 

nici sancţiuni, ci o stare de ierarhizare a modalităţilor de procedură care începe cu ascultarea cerută de 

părinţi şi sfârşeşte cu înţelegerea dorită de copii.  Disciplinarea care se bazează pe explicarea motivelor care 

stau la baza regulilor şi consecinţelor aplicate în condiţiile manifestării comportamentelor nepotrivite 

reprezintă structura de rezistenţă a unei dezvoltări sănătoase.  
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Familia îşi realizează funcţiile sale socializatoare prin: 

• situaţiile de educaţie morală, prin care copilului i se inoculează regulile morale şi fundamentele 

acestora;  

• situaţiile de învăţare cognitivă care îi formează copilului sistemul de cunoştinţe, atitudini şi 

deprinderi necesare convieţuirii sociale;  

• situaţiile de invenţie şi imaginaţie, care dezvoltă fantezia şi capacităţile creatoare;  

• situaţiile de comunicare psihologică, care dezvoltă afectivitatea, având un rol important în echilibrul 

moral şi psihologic al fiinţei umane. 

Dorind să-şi formeze cât mai bine copilul pentru viaţă, mama devine prima educatoare. Un copil are 

nevoie să-şi găsească locul în familie, să înţeleagă intelectual şi afectiv natura conexiunilor care leagă fiecare 

membru al  ei. 

Rolul copilului în familie 

O familie reprezintă un grup înzestrat cu caracteristici proprii, care trăieşte după anumite obiceiuri, 

respectă anumite tradiţii, aplică anumite reguli de educaţie, într-un cuvânt, care creează o atmosferă. Acest 

climat variază de la o familie la alta, dar importanţa ei este considerabilă. Climatul familial determină 

comportarea copilului. 

Copilul nu trebuie situat într-o lume aparte, ci asociat, potrivit nivelului său, la viaţa familiei. Copilul 

reprezintă un individ cu caracteristicile lui proprii, nu o fiinţă de natură specială. 

Familiile unde copilul este supus unui regim educativ echilibrat în concordanţă cu cel din grădiniţă 

unde cele două medii se completează armonios, fac posibilă unitatea de măsuri educative. 

Sunt familii în care regimul de solicitare a copilului îl împing într-o cursă de performanţe iluzorii 

permanente şi epuizante. În asemenea situaţii, trebuie intervenit în familie de către instituţia preşcolară 

pentru realizarea unui climat temperat şi eliberarea copilului de presiunea unei maturizări prea timpurii. 

În cazul copiilor neglijaţi familia se retrage din colaborarea cu grădiniţa acuzând lipsa de timp. Lipsa 

de grijă, de preocupare, necesară copiilor de această vârstă subminează dezvoltarea fizică şi psihică a 

copiilor, având repercursiuni serioase în perspectivă; ca urmare copilul se sensibilizează, ajungând la grave 

maladii psihice, la copierea unor exemple negative în viaţă, la traume sufleteşti. Tot un fel de a neglija 

copilul este şi în situaţia când din pricina diferenţei mari de vârstă între soţi, tatăl uzează de o autoritate 

greşit înţeleasă, abuzivă, care alterează raporturile de colaborare şi înţelegere. În asemenea cazuri, copiii 

trec în grija mamei, care din dorinţa de a-i ocroti, devine mai îngăduitoare, mai concesivă, acceptând şi 

cerând o stare de complicitate cu copilul. 

Situaţii ale unor „copii preferaţi” acasă, dar şi de către educator, nu este preferabil, aceştia fiind scoşi 

din colectiv şi împinşi pe panta unui individualism şi egoism pentru faptul că părinţii îi înconjoară cu o 

dragoste oarbă, îi transformă într-un fel de idoli ale căror dorinţe şi capricii sunt îndeplinite fără împotrivire. 

Familia contemporană, mai ales cea de după 1989, cunoaşte schimbări importante, uneori dramatice, ce 

influenţează în mare măsură dezvoltarea echilibrată şi pozitivă a copilului. Poate datorită unor conflicte 

ivite în familie care, după părerea mea, existau şi înainte, dar datorită sistemului politic erau mai puţin 

cunoscute, mediatizate şi chiar se manifestau mai rar a crescut delicvenţa juvenilă, atitudinea faţă de şcoală 

şi familie s-a schimbat. 

Tot din cazurile analizate se poate afirma că există mult mai mulţi copii ce provin din familii 

monoparentale. Acestea sunt şi mai triste cu cât statisticile ne spun că 25% dintre părinţii din România îşi 

cresc copiii singuri, în familii monoparentale. Şi mai grav este că tendinţa este în creştere. Creşterea 

procentuală a familiilor monoparentale aduce schimbări majore în educaţia şi dezvoltarea preşcolarului, 

mai ales dacă disjuncţia familiei s-a produs în mod violent. 

Problemele existente în viaţa de familie sunt numeroase şi complexe, de la lipsa banilor, atmosfera 

tensionată ce ajunge pînă la violenţă şi până la situaţii critice generate de nivelul cultural şi de educaţia 

scăzută al părinţilor. Toate acestea conduc la probleme de educaţie şi dezvoltare a copiilor. Rolul grădiniţei 

este de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii 

familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din 

grădiniță. 

Educatoarea are sarcina de a asigura transparenţa necesară în cunoaşterea de către familie a nivelului 

de dezvoltare al copilului, dar şi a căilor ce sunt de urmat, a priorităţilor educaţionale în familie. 
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Funcţia de părinte este o „meserie” şi, ca oricare altă meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de părinte 

nu poate exista separat de cea de copil, după cum noţiunea de educator nu poate exista separat de cea de 

educat. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 

copilului, să fie convinşi că educaţia 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. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ -                                                                                            

TESTUL LA EDUCAȚIE DAT DE PĂRINȚI 

 
PROFESOR – TÎLVESCU VALENTIN                                                                            

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU, JUDEȚUL GORJ 

 

 

Copilăria este o lume aparte pentru cei care o compun, o lume plină de armonie în care fericirea, 

fantasticul ocupă un loc central.  

Educația primită în primii ani petrecuți acasă , în familie, definește categoric viitorul adult. 

Aceasta este educația pe care părinții o acordă copilului propriu. Acolo în familie copilul învață cum 

să se comporte în societate, învață să respecte, învăță să spună ,,te rog”, ,,mulțumesc”, ,,cu plăcere”. 

Astfel baza viitorului se construiește în sânul familiei, copilul trăind faptele părinților pe care le perpe 

ca model.  

Cei șapte ani de acasă aduc achiziții majore deoarece copilul are capacitate mare de a acumula 

informații. Din comportamentul copilului, din limbaj se poate înțelege cât de bine a perceput regulile 

explicate.  

Copilul se dezvoltă și evoluează împreună cu membrii familiei îmbogațiindu-și permanent viața 

familială. Apoi copiii sunt preluați de școală pentru a primi educația didactică primită de la educatori, 

învățători, profesori. Astfel baza făcută în sânul familiei se va consolida prin școală.  

Educația copilului este influențată de relația afectivă cu părinții. Copilul apreciat de părinți percepe 

pozitiv regulile transmise de către părinți.  

Educarea copilului bazată pe iubire și încredere va face ca regulile să nu fie transformate în disciplină 

de fier. Copilul bine crescut învață prin jocuri care sunt experiențele  cel pregătesc pentru rolul de adult. 

Dacă sunt stimulați adecvat copiii fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Părintele 

trebuie să-și păstreze calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi 

putut întâmpla. Nu trebuie să acționeze agresiv.  

În concluzie putem spune că cei șapte ani de acasă reprezintă de fapt școala părinților sau testul la 

educație dat de aceștia.  
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Importanța educației în familie 

 

Prof. Tipărescu Andrada - Beatrice,                                                                                         

Școala Gimnazială Dumbrava de Jos, Mehedinți 

 
„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.” 

 

Ce este familia? 

Unitatea din care individul își ia puterea, sentimentul de acasă și de dor, legătura de nestrămutat în 

fața necazurilor, geneza tuturor neamurilor. 

Ce este educația? 

Fructul eforturilor pentru dobândirea unor calități ce ne însoțesc etern și ne definesc. 

Dacă există educație, atunci, cu siguranță, există și indivizi educați, și speranță. 

Unde începe educația? 

Educația începe în familie, odată cu primii pași și cu dezvoltarea nivelurilor cognitive. Părinții acordă 

o grijă deosebită copilului și nevoilor sale, mai ales în anii anteriori maturizării psihice.  

Pentru a crește armonios, un copil are nevoie de confort, de reguli, succedate de îndatoriri și de 

capacitatea de a distinge între ce este bine și ce este rău, situație în care intervine părintele pentru a-l ajuta 

să-și însușească în mod corect puzderia de informații venită din exterior și s-o adapteze interiorului, pe 

care-și va forma personalitatea. 

Totul este mai ușor în echipă, nu? Da, o echipă, întrucât familia nu îți este nici adversar, nici 

competitor, nici sabotor, ci este mediul în care se construiesc caracterele și de unde se înalță visurile spre 

împlinire. 

Cum este un copil educat? 

Un copil educat este copilul care deține cultul respectului pentru alți oameni, natură, ființe non-

umane, pentru dreptate în orice împrejurare, care știe să spună nu, atunci când situația contravine valorilor 

în care crede, care analizează și este condus de corectitudine. 

Obiceiurile comportamentale, stilul de viață (ne)sănătos sunt adoptate din familie, întrucât, ca 

proximitate și importanță, familia se așază cel mai aproape de copil. 

Datoria părinților constă în modelarea unei conștiințe, a caracterului și voinței, a asumării 

responsabilității, înainte ca școala să intervină, ca sprijin, în exercitarea acestui rol. 

Simțul corenței sinelui nu trebuie strivit, fiecare individ fiind o esență unică, iar dezvoltarea 

personalității rezidă în calitatea de om, încă de când ne naștem și este o misiune sacră. 

Educația primită în familie este zestrea cu care colindăm lumea și este o condiție pentru dezvoltarea 

simțurilor și a individului în integralitatea sa. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TIPĂRESCU CRISTINA-GEORGIANA 

 

 

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. [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. Nume de familie v. nume. 2. Totalitatea 

persoanelor care se trag dintr-un strămoș comun; neam, descendență. – Din lat. familia, it. famiglia (cu 

unele sensuri după fr. famille). (conform DEX online) 
 

Cei doi termeni reliefează relația ce se stabilește între familie, ca factor de perpetuare a valorilor 

morale și educație, oglinda acestor valori în societate, în colectivitate. 

Familia reprezintă mediul în care copilul se simte în siguranță, afirmație deloc clișeică, cuibul din 

care își va întinde aripile spre zbor, crescut cu sfaturi și grijă infinită. 

Familia asigură, inițial, dezvoltarea psiho-emoțională, cognitivă a copilului, după care, acest rol 

revine instituțiilor școlare, cărora părinții li se asociază ca parteneri pe întreaga durată a procesului 

educațional. 

Atmosfera morală în care acesta s-a dezvoltat imprimă comportamentul și atitudinile sale ulterioare, 

de aceea este foarte important să fie martorul unei conduite adecvate, exprimată prin puterea exemplului 

personal. 

Raportul reușită-recompensă nu trebuie inversat, altminteri ne-am alege cu obrăznicia  domnului Goe, 

însă recompensele trebuie să existe pentru a exista sentimentul de valorizare, a lucrului bine făcut și a 

creșterii stimei de sine. 

Copiii care primesc totul de-a gata, fără să cunoască satisfacția  implicării și muncii prestate, vor 

dezvolta un soi de egoism, de centrare absolută pe propriile nevoi, ignorând realitățile celorlalți. 

Familia are rolul de a educa, de a ajuta copiii să culeagă binele de rău, de a construi un frumos portret 

de la o schiță. Copilul nu trebuie acaparat în activitățile noastre zilnice, oricâtă dragoste i-am purta, el 

trebuie să se dăruiască și altora, tovarășilor de joacă, să învețe să interacționeze sănătos și prin sine însuși. 

Între membrii familiei trebuie să existe o justețe relațională și libertate de exprimare. Cel mai potrivit 

context familial este acela în care copilul descoperă singur ce-i place, ce-i face mai puțină plăcere, 

înclinațiile, fiind doar îndrumat spre direcția potrivită, copilul nu este leagănul așteptărilor părinților și nici 

proiecția visurilor acestora.  

Educația este un termen amplu, general, care implică reguli, deprinderi de comportare civilizată, 

cultivarea unui simț civic, respect față de cei din jur, care se aplică în mod particular. Rolul familiei este de 

netăgăduit în formarea individului, de unde și expresia cei șapte ani de-acasă, generând experiențe morale 

modelatoare, oferind afecțiune părintească rațională, corectând prin echitatea cerințelor, permițând copiilor 

să-și cunoască drepturile și să aibă tăria de a le susține, cere, creând caractere puternice ce vor consolida, 

la rândul lor, societatea, o societate cu temei veridic, evolutiv. 
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,,SUFLETUL” CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar Țîra Ioana Maria 

Liceul Tehnologic ”Al. Domșa” Alba Iulia 
 

 

 

Cei 7 ani de-acasă, care mai nou s-au transformat în 6 ani, reprezintă EDUCAŢIA DE-ACASĂ, 

bunele maniere, regulile morale transmise copilului de către părinţii săi. 

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, un copil care ştie 

să spună ,,bună ziua”, să spună ,,mulţumesc”, care cunoaşte rolul lui ,,te rog”, un copil capabil să recunoască 

că a greşit şi care ştie să spună ,,scuză-mă”, un copil care se comportă cuviincios cu toţi cei din jurul sau, 

fie că sunt de vârstă lui sau adulţi.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă trebuie să ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de 

la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până când acesta merge la şcoală. 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. 

Lecţiile esenţiale din primii şapte ani de viaţă ar fi putea: răbdarea ,bunătatea, buna cuviinţă, 

altruismul,cooperarea,empatia,autocontrolul,optimismul,dragostea(considerată cea mai importantă şi 

pentru care este nevoie de o viaţă întreagă). 

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 decît unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 

acasă.. 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 

copilului.  

Familia este nucleul societăţii, iar în familie rolul cel mai important îl are femeia. De la început, 

femeia a fost investită cu cea mai înaltă şi mai măreaţă misiune, de a naşte, creşte şi educa pe copiii săi, 

viitori membri ai familiei şi ai societăţii. 

,,Femeia este înzestrată cu o putere mai presus de toate puterile, cu o vrednicie mai mare decât toate 

vredniciile, cu o frumuseţe mai mare decât toate podoabele pământului: E o mamă! A fi mamă e începutul 

şi sfârşitul chemării şi a fiinţei ei. Mama e numele cel mai înalt ce i se poate da. A fi mamă e vitejia ei, e 

cununa ei de biruinţă, e lupta şi mărirea ei, e viaţa şi moartea ei.” Carmen Sylva. 

Mama este, de regulă, personajul central în jurul căreia se clădesc relaţiile de familie. Chiar dacă, în 

anturajul copilului apar şi alte persoane, cum ar fi tatăl, fraţii şi surorile, bunicii, ce vor determina o 

îndepărtare fizică de mama, mult timp, persoană centrală  rămâne totuşi mama . 

Dragostea oferită de către mama reprezintă prima formă de afectivitate pe care copilul o sesizează. 

Copilul va fi asigurat de dragostea mamei prin calitatea hranei şi a îngrijirilor, din gingăşia contactelor sale 

cu mama, din duioşia micilor sale jocuri cu mama, care reprezintă în acelaşi timp şi stimuli favorabili pentru 

dezvoltarea să neuropsihică. Odată cu creşterea copilului, acesta va simţi dragostea mamei din bunăvoinţa 

ce i se arată, din bucuriile ce i se oferă, şi, în special, din interesul pe care mama i-l acordă faptelor lui şi 

din timpul pe care i-l oferă. Când mama încredinţează copilului unele răspunderi pe măsură lui îl face să se 

simtă important, valabil, recunoscut cu adevărat că membru al familiei şi acceptat de ceilalţi. Mama 

reprezintă un liant între copil şi mediul înconjurător şi fiecare îşi îndeplineşte rolul în funcţie de posibilităţile 

sale afective, mama declanşează mecanismul de cunoaştere şi învăţare. 

Mama este cea care revine, într-o manieră directă şi intimă, în viaţă copilului pe tot parcursul 

dezvoltării sale, ea îngrijindu-l când este bolnav, ea conducându-l la gradinitia sau, în primele zile la şcoală 
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etc. Prin prezenţa să directă, mama este cea care asigura copilului un sentiment de securitate şi un echilibru 

afectiv. 

Rolul mamei este acela de a oferi afecţiune, blândeţe, gingăşie, care temperează asprimea tatălui şi 

creează un climat de căldură sufletească atât de necesară copilului. Totdeauna, ea reprezintă prima autoritate 

cu care se confruntă copilul deoarece, în relaţiile cu ea, el cunoaşte primele reguli, primele obligaţii, primele 

forme morale. Tot prin intermediul ei, care devine tipar şi model pentru el, descoperă lumea din imediată 

lui apropiere prin observarea şi imitaţia fiecărui gest, fiecărei acţiuni a mamei lui. Astfel că, atitudinea 

mamei faţă de lucruri, evenimente, oameni şi chiar faţă de el însuşi determina şi atitudinea copilului faţă de 

aceleaşi lucruri, evenimente, oameni şi chiar faţă de el motiv pentru care de atitudinea mamei, care 

condiţionează atitudinea copilului, depinde încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea 

sau moderaţia, optimismul sau pesimismul său. 

Un alt aspect al rolului matern este acela de a-i învaţa pe copii ce este şi ce reprezintă statutul de 

femeie. Astfel, mama înfăţişează simbolul fundamental al feminităţii, fapt tot atât de important pentru fată 

cât şi pentru băiat. Pentru fată, mama, devine un model şi un prototip ce o învaţă să îşi iubească atât statutul 

de femeie dar şi cum să îşi iubească soţul şi copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult către care 

tinde fetiţa. Pentru băiat, mama, este imaginea inversă şi fond de contrast ajutându-l să ia cunoştinţă de 

sexul lui. 

Iată de ce, rolul mamei, acela de agent securizant, de iniţiator, de ghid şi de model are o mare 

importantă în creşterea şi dezvoltarea copilului deoarece un copil care este lipsit de afecţiunea maternă 

pierde jumătate din şansele sale de reuşită în viaţă motiv pentru care pedagogii afirmă că o mama bună 

valorează cât 100 de profesori, că mama este principalul educator al copilului, că omul va proiecta asupra 

lumii externe afectivitatea primită în copilărie. 

Ţinând cont de toate acestea, este nevoie că mama să fie, la rândul ei o persoană sigură de ea, care se 

cunoaşte, care are o siguranţă familială, financiară, socială, pentru că numai aşa va fi capabilă să îşi 

indeplineaca rolul în adevăratul sens al cuvântului. 

Va avea nevoie să fie susţinută şi de partenerul de viaţă, căci se ştie cât de importantă este relaţia 

celor doi în creşterea armonioasă a copilului, faptul că au aceleaşi principii de viaţă, reguli şi valori. 

Relaţia dintre mamă şi copil porneşte din instincte şi se modelează, pe parcursul vieţii, în funcţie de 

personalitatea fiecăruia. Nu există reguli stricte şi nici limite în relaţia dintre mamă şi copil. Iubirea dintre 

cei doi e necondiţionată şi reciprocă. Nu trebuie diminuată importanţa tatălui în cadrul unei familii, ci doar 

subliniat caracterul unic al legăturii de suflet dintre mamă şi copil. Rolul mamei în viaţa copilului e decisiv 

şi de neînlocuit. 

MAMA rămâne pentru toată lumea acea fiinţă mult iubită, respectată şi “unică”, pentru că a fi mamă 

este cel mai frumos lucru de pe pământ! 

 

 

Bibliografie: 
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„Cei șapte ani de - acasă” 

 
Prof. TIȚA ILONA                                                                                                             

Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, jud. Gorj 

 

 

În zilele noastre se acordă o importanță crescândă studiilor privind creșterea și dezvoltarea copilului. 

S-a conștientizat probabil că acesta reprezintă moștenirea cea mai de preț pentru umanitate. Până la 

începutul anilor 1900, copilul era considerat un adult în miniatură. În Roma antică locul copilului în familie 

și în societate era desemnat de tată prin acceptare sau abandon în afara casei. Statutul copilului oscila 

indecis, în trecut, între sclav, subaltern, forță de muncă , locul său fiind hotărât de determinări economice. 

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”) 

Descopăr în fiecare an, în cazul elevilor mei, ce efecte dramatice poate avea lipsa comunicării între 

membrii familiei. Copilul nu-și poate exprima propriile nevoi pentru că nu le poate identifica. Frustrarea 

este astfel prezentă de ambele părți: pe de o parte copilul, pentru că 

noi , ca părinți, nu-i facilităm accesul la informațiile necesare, și pe de altă parte părinții, pentru că 

fiul/fiica nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre. 

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 părinți-

copil: 

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.” 
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6. 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”. 

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, de 4-5 ani!). Munca 

făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 

fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 

împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 

poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 

îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de viaţa 

duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, vindecând 

lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și să-

și 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 

  

1453



 

 

EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - BAZA SUCCESULUI COPILULUI 

 

PROF. TIULEA SONEA-VIOLETA 

 

Familia este una dintre prioritățile pe care ar trebui să ne axăm cu precădere. Contextul zilelor noastre 

ne fac să ne aplecăm spre orice activitate care oferă profit, dacă se poate cât mai rapid, și mai puțin asupra 

activităților petrecute cu familia. Prin definiție, familia este nucleul esențial realizat prin căsătorie, care 

unește soți și pe descendenții acestora (copii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și 

spiritual.  Cu timpul viața de familie s-a schimbat. Nu se mai poate compara viața de familie a bunicilor 

sau străbunicilor cu cea a adulților de astăzi.  

Familia însă, poate influența prin experiența lor, viața privată a copiilor și a tinerilor de azi. Ea asigură 

copiilor sentimentul siguranței și îi ajută să depășească orice piedici pe care le întâmpină în dezvoltarea lor, 

îi educă să devină persoane responsabile, să se adapteze timpurilor în care trăiesc. 

Părinții sunt modelele pe care copiii le văd încă de la naștere, conștient sau inconștient copiii le imită 

și le urmează. Educația în familie și cei șapte ani de acasă, influențează întreaga existență a individului, 

chiar dacă în prezent cei șapte ani de acasă sunt petrecuți uneori în grija bunicilor, rudelor, cunoscuților și 

mai puțin cu familia (mama și tata) care este foarte ocupată cu jobul. Vedem de multe ori copilași lăsați în 

grija bunicilor, rudelor și cumpărați cu diverse cadouri costisitoare, dar care nu țin loc de dragoste, 

afectivitate, înțelegere. Sunt fericiți pentru moment, iar, când despărțirea se produce, traumele copiilor sunt 

uneori exacerbate. 

Astăzi, tehnologiile moderne au acaparat viața de familie. De la televizor, laptop, tabletă, telefoane 

ultra performante la play-staționa sau alte gadget-uri, toată lumea este conectată și comunicarea între 

membrii familiei are de suferit. Fiecare își urmărește propriile plăceri fără să-și dea seama că nu mai 

reușește să comunice cu ființele dragi din jur. Însă comunicarea cu copilul este foarte importantă. Discuțiile 

cu copiii trebuie să decurgă în așa fel încât aceștia să se simtă membrii importanți ai echipei pe care o 

formează familia.  

Copiii reacționează pozitiv și respectă încrederea, afecțiunea și fermitatea părinților. Nu trebuie să-i 

criticăm față de alții deoarece  se simt umiliți și frustrați. Laudele și recompensele trebuie folosite cu măsură 

și nu abuzat de ele. 

Factorii care influențează performanțele școlarilor 

Cele mai recente studii referitoare la performantele în învățare indicӑ faptul ca atât realizările 

academice, cât şi alte variabile socio-contextuale joacӑ un rol important în modelarea relației dintre părinți 

şi copii.  

Există legături puternice între mediul de origine al copiilor şi al adolescenților şi cel școlar. Aceștia 

interacționează direct şi sunt influențați de părinți, profesori şi colegi. Mai mult decât atât, copiii şi 

adolescenții învață şi se dezvoltă cu ajutorul a trei sfere de influenţă care se suprapun: familia, şcoala şi 

comunitatea în care trăiesc.Studiile efectuate relevă faptul că părinții care prezintă o atitudine pozitivă faţă 

de educația lor, de şcoală şi de profesori sunt capabili să influențeze pozitiv performanţele academice ale 

școlarilor.  

 

Iată care sunt principalele mecanisme prin care se produce acest efect: 

 

1. Implicarea părinților vs socializarea academico-cognitivă – părinții joacă un rol esențial în 

socializarea academică şi cognitivă a copiilor. Atitudinea, convingerile şi așteptările părinților în ceea ce 

privește procesul de școlarizare influențează comportamentul copiilor în mediul școlar şi, implicit, 

performanţele acestora în procesul de învățare. 

2. Implicarea părinților vs relația elevi-profesori – specialiștii au constatat faptul cӑ implicarea 

părinților în educația copiilor influențează pozitiv natura relației dintre aceștia şi profesori. Copiii care 
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beneficiază de relații parentale coerente şi sigure, de la vârste fragede, au capacitatea de a dezvolta relații 

mai apropiate cu profesorii implicați în educația lor. În plus, aceștia prezintă un nivel mai ridicat de 

motivație academicӑ şi tind sӑ dezvolte mai puține probleme comportamentale în mediul școlar. 

3. Implicarea părinților vs performanţele școlare ale copiilor – studiile efectuate au dezvăluit faptul 

că implicarea părinților in activități educaționale atât acasă, câşăt şi la şcoală influențează, în mod pozitiv, 

performanţele academice ale copiilor. În plus, atunci când aceștia comunică cu profesorii şi participă la 

evenimentele școlare, stabilesc o bună relație cu comunitatea academică şi contribuie la îmbunătățirea 

eficientei cadrelor didactice. 

4. Asteptările părinților vas performanţele școlare ale copiilor – specialiștii au constatat faptul că, 

atunci când părinții au așteptări ridicate cu privire la performanţele copiilor, aceștia au tendința de a se 

implica mai mult în procesul de educație. În plus, aceștia le asigură un mediu propice de învățare atât acasă, 

cât şi în mediul școlar. Astfel, ei influențează pozitiv performanţele lor școlare prin sporirea eficienţei 

procesului de învățare. 

5. Implicarea părinților in educația copiilor acasă vs performanţele lor școlare– implicarea părinților 

in educația copiilor acasă presupune activități precum monitorizarea temelor şi discuțiile directe cu aceștia 

privind activitățile şi rezultatele școlare. Aceste interacțiuni şi comunicarea îi ajută pe școlari să perceapă 

activitățile de acasă ca fiind mai puțin dificile şi mai plăcute, întrucât simt că beneficiază de suportul 

părinților. Astfel, acestea le sporesc motivația, autonoma şi influențează pozitiv performanţele. 

Strategii si condiții ale succesului școlar de natura familiala.  

Printre cele mai deosebite se pot menționa: 

 

- prezenţa activă a unui grup familial închegat; 

- relații familiale bazate pe îndrumare şi exigenţe instructiv-educative, pecooperare,înțelegere, respect şi 

ajutor reciproc; 

- preocuparea constantă a părinților pentru educația elevată a copiilor elevi (şi chiar a studenților), pentru 

o comportare demnă, civilizată în familie şi în afara ei; 

- antrenarea copiilor la îndeplinirea anumitor activități gospodărești şi de altă natură, care însă să nu ducă 

la diminuarea preocupărilor lor pentru învățătură; 

- condiții favorabile de viată, de hrana, îmbrăcăminte, încălțăminte, igienă, sănătate etc; 

- condiții favorabile de învățătură şi cultură - loc de studiu, surse de informaţii - manuale, îndrumare, 

culegeri de probleme etc, inclusiv rechizitele necesare; 

- condiții de folosire activă şi profitabilă a timpului liber; 

- stimularea spiritului de independenţă şi inițiativă, înlăturând-se tutelarea sau autoritarismul faţă de copii-

elevi (studenți); 

- sprijin în rezolvarea unor dificultăți la învățătură, inclusiv prin meditații, fără sa se ajungă la 

supraîncărcare; 

- îndrumare în alegerea anturajului copiilor, care să-i ferească de influenţe negative ,de abateri de la 

conduita demnă, civilizată, şi de la neglijarea şcolii; 

- relații şi contacte nemijlocite ale părinților cu şcoala, cu profesorii, cu profesorul diriginte îndeosebi, 

pentru a cunoaște exigenţele acestora şi pentru a contribui la îndeplinirea lor, mai ales a celor legate de 

învățătură, de folosirea timpului liber, de orientare școlara şi profesională etc. 

 

Bibliografie:  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. înv. preșcolar Țoabă Angelica                                                                                   

Grădinița cu program prelungit nr. 6 Constanța 

 

 

„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) 

 

Sintagma ,,cei șapte ani de-acasă,,  se referă  la educația  pe care copilul o primește de la părinți, la 

un copil bine – crescut, mai precis la dobândirea unor bune deprinderi: 

deprinderi igienico – sanitare ( de autoservire) 

deprinderi de comportare civilizată și de politețe; 

deprinderi de ordine și curățenie. 

Vorbim de cei șapte ani de acasă deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special  

până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Formarea oricărei deprinderi 

necesită din partea părinților  și a educatoarelor răbdare și, mai ales, un echilibru între severitate,toleranță 

și timp. 

Regula celor șapte ani de acasă se învață fără constrângere, prin comunicare, îndrumare și foarte 

multă răbdare. Progresele copilului sunt lente, însă trebuie să știm că acestea se înrădăcinează pe măsură 

ce crește și se sedimentează bine în caracterul copilului pe termen lung.Trebuie să existe o concordanță 

deplină între ceea ce i se cere copilului în familie și ceea ce se realizează la grădiniță. 

Familia are rolul cel mai important în formarea deprinderilor.Oglinda educației pe care  oferă părinții 

copiilor o reprezintă comportamentul copiilor în public.Trebuie să i se repete copilului de mai multe ori ce 

are de făcut.,, Nici o altă instituție, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea 

trebuințelor, la manifestarea slăbiciunilor sau potențialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă 

instituție nu cuprinde ființe legate de copil în mod atât de direct și de vital ca tatăl și mama..."(P.Osterrieth) 

Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un consum 

mai mare de energie și timp. 

Pentru formarea deprinderilor, este nevoie de voință și de timp, de concentrare mai mare din partea 

copilului la ceea ce are de făcut, ca, apoi, printr-un exercițiu susținut, să se  ajungă la automatizarea 

mișcărilor și la exercitarea lor într-o anumită succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor 

acțiunilor, precum și eliminarea mișcărilor de prisos, care cer un mare consum de energie. 

Începând cu vârsta de 2- 3 ani activitatea fundamentală a copilului este jocul. De aceea, la această 

vârstă multe deprinderi se pot forma în timpul și cu ajutorul jocului. Un rol important în formarea oricărei 

deprinderi îl are imitația. La început, copiii învață mișcările prin imitație spontană, apoi prin imitație 

intenționată. Ei reproduc mișcările pe care le văd la adulți sau pe care și le reprezintă (imaginează). Așadar, 

atât părinții, cât și personalul educativ din  grădiniță este bine să acorde o atenție deosebită modului lor de 

comportare, pentru că ei sunt primul model pe care il imită.  

Deprinderile de ordine și curățenie sunt deosebit de importante în viața omului. Ele se reflectă în 

activitatea fiecărei persoane în felul în care își organizează munca, programul de fiecare zi, chiar și în 

gândire. Prezența acestora și modul în care s-au format se pot constata și în viața: de familie. Dacă formarea 

deprinderilor de ordine și curățenie n-a început de la o vârstă foarte mică (când copilul poate fi îndrumat, 

ce, cât, cum saă asimileze) mai târziu, în adolescență, el își însușeste unele norme de comportare, prin auto-

educație, dar mai greu, cu lacune.  

Părinții trebuie să-i familiarizeze pe copii de la început cu necesitatea unei ținute vestimentare curate 

și îngrijite. Copiilor de 3-4 ani, de pildă, nu li se poate pretinde să aibă o ținută vestimentară curată, dar este 
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bine să li se amintească să nu-și ude șorțulețul, rochia, pantalonașii, când se spală, sau să nu se păteze, când 

mănâncă etc.  

În cazul în care un copil greșește, să i se atragă atenția, pe un ton dojenitor, dându-i-se ca exemplu un 

copil pe care îl cunoaște, care s-a spălat fără să se ude pe șorțuleț sau a mâncat fără să se păteze. La 4-5 ani, 

trebuie să crească exigențele mai ales față de cei care dovedesc că sunt dezordonați. În același scop se pot 

folosi jocuri adecvate, prin care copilul este stimulat să se mențină curat. La vârsta de 5-6 ani, în mod 

normal, deprinderea de curățenie este consolidată. Copilul este totdeauna îngrijit, își controlează ținuta în 

oglindă, se încheie la nasturii de la haină sau de la pantaloni, își leagă singur șireturile de la încălțăminte 

etc, chiar dacă trebuie ajutat. Este bine ca părinții să manifeste exigență, dar să nu se ajungă până la a-i 

interzice să se joace deoarece murdărește îmbrăcămintea. Îndemnul de a se menține curat și ordonat să se 

facă cu un ton care să stimuleze dorința copilului de a fi în permanență curat. 

Pentru formarea deprinderii de ordine și curățenie, este necesar ca părinții și ceilalți adulți din familie 

să constituie un model de urmat: să umble cu hainele curate, nepătate, călcate, iar când se dezbracă să le 

lase în ordine. Pe măsură ce copilul crește și se deprinde cu ordinea și curățenia, este bine să crească și 

exigențele față de ținuta sa, încât la 4-5 ani să putem spune că avem un copil îngrijit. În acest scop, se pot 

organiza jocuri care urmăresc formarea deprinderilor de ordine și curățenie, se pot organiza întreceri, dacă 

în familie sunt doi-trei copii - cine manâncă cel mai frumos, câștigă jocul. Din dorința de a câștiga, copii se 

străduiesc să mănânce frumos și corect. În cazul în care se constată că mai greșesc, este bine să li se atragă 

atenția. Este indicat să fie apreciați și lăudați (dar totul cu măsură). 

Considerarea deprinderilor de comportare civilizată și de politețe sunt aspecte de bază în procesul 

instructiv-educativ. Preșcolarii, mai târziu școlari, participă la diferite activități în mod organizat ; ei trebuie 

să acționeze conform sarcinilor primite din partea educatoarei și să respecte disciplina. Aceasta se bazează 

pe procesele de inhibitie, care sunt slab dezvoltate la vârsta de 3-6 ani. În procesul educativ din gradiniță, 

formarea disciplinei se bazează pe dezvoltarea capacitatii de inhibiție. În vederea realizării acestei capacități 

se pot desfășura cu copiii jocuri care dezvoltă rabdarea, stăpanirea de sine, perseverența. Dacă deprinderea 

de a fi dsciplinat nu s-a format la vârsta preșcolară, mai târziu va fi mai greu, copilul va fi permanent 

neadaptat, nu va răspunde cu ușurință cerințelor impuse de diferite activități. Lipsa disciplinei il va face 

refractar la orice sarcină sau negativist la orice sfat venit din afară. 

Care sunt cauzele unui asemenea comportament ?  În primul rând, lipsa concurenței de cerințe între 

factorii de educație din familie și grădiniță. Dacă între aceștia nu va exista o unitate de cerințe și de exigență, 

copilul nu va da dovada de comportament disciplinat. 

În al doilea rând, lipsa concordanței de cerințe dintre membrii aceleiași familii. Oricât i s-ar cere 

copilului de către mama să fie disciplinat, dacă nu același lucru îi cere și tata și bunica - socotind că e mic 

și că "are timp să învețe", deprinderea nu se formează.  

Discuțiile în contradictoriu, neînțelegerile, certurile care au loc în familie în prezența copilului, 

reprezintă un exemplu negativ cu o mare și puternică influență nefastă asupra comportamentului acestuia. 

Este deosebit de important ca părinții să știe că disciplina nu se obține folosind tonul grav, violent, 

teroarea sau bătaia. Unui copil de 2-3 ani, nu trebuie să i se explice de ce i se cere un anumit comportament, 

pentru că tot nu înțelege.  

Trebuie să i se arate cum să procedeze și el să imite. Când este mai mare, între 3-6 ani, i se poate 

motiva: "Mănâncă frumos că așa este civilizat", sau "Acum trebuie să te joci în liniște, deoarece sora ta își 

face lecțiile și nu trebuie să faci zgomot" etc. Începând cu vârsta de patru ani, el înțelege ceea ce i se spune, 

are putere să se stăpânească și treptat începe să conștientizeze ceea ce i se cere. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Autor: TOADER COSMINA 

 

 

Politeţea  se învaţă. Şi se învaţă uşor. 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 noştri.  

 

Toţi aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi ne dau sfaturi zilnic: 

 

„Spune Bună ziua când te întâlneşti cu cineva cunoscut!“-spune mama; 

„Nu vorbi cu gura plină!“ – spune bunica; 

„Pune-ţi batista la gură când strănuţi!“ – spune tata; 

„Spune te rog când ceri ceva!“ – spune doamna învăţă-oare; şi multe, multe alte sfaturi. 

 

Este foarte bine că primim atât de multe sfaturi. Copiii, de cele mai multe ori ţin cont de ele. Dar, se 

întâmplă să mai şi greşească, nu-i aşa? Când greşesc, nu suntem tocmai bucuroşi pentru că, întotdeauna, 

cineva are grijă să le facă observaţii. Şi nu e deloc plăcut să primim observaţii şi reproşuri. Aceasta este 

problemă pentru noi. Din fericire, problema are o soluţie:politețea. 

 

Dacă suntem politicoşi cu toată lumea, în tot cursul zilei, scăpăm de observaţii. Ba, mai mult, vom fi 

apreciaţi şi lăudaţi. Ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu noi.  

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 greşim nu trebuie să ne speriem, ci să căutăm să ne corectăm.  

Când nu ştim cum să ne comportăm într-o situaţie, trebuie să îi întrebăm cei mari cum să procedăm, 

fără să ne fie frică sau ruşine. Pentru că, să ne reamintim, politeţea se învaţă.  

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 profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii. 
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Cei 7 ani de acasă 

 

 

Toader Laura-Ionela-Cătălina 

 
Pentru mine, ”Cei 7 ani de acasă” reprezintă educația pe care copilul o primește în cadrul familiei în 

primii ani de viață, până ce acesta merge la școală unde au parte de încă un sprijin, cel al învățătorului. 

Când facem referire la ”cei 7 ani de acasă” ne gândim la un copil care știe să salute, să mulțumească și mai 

ales care știe să se comporte în societate cu cei de vârsta lui și cu cei adulți. 

Copilăria este cea mai bună perioadă a vieții pentru dezvoltarea personalității, a caracterului psiho-

social dar și cea mai bună perioadă pentru educație. În primii ani de viață, membrii familiei reprezintă 

stâlpul puternic pentru un copil, întrucât aceasta îi deschide calea către viitorul adolescent, mai târziu adult. 

Familia este cea care îl îndrumă, oferindu-i primele informații despre lumea care-l înconjoară, primele 

norme și reguli de conduită. 

Procesul educativ al copilului trebuie conturat de afecțiune, înțelegere, răbdare și timp. Cu cât un 

copil este condus cu grijă catre o dezvoltare personală pozitivă, înconjurat de o familie înțelegătoare și 

răbdatoare, cu atât comportamentul copilului va fi unul satisfăcător.  

Explicațiile, afecțiunea, iubirea părintească, exemplele pozitive din viața copilului îl vor face să 

”imite” cele văzute și simțite. Primele deprinderi de viață sănătoasă, de conduită igienică individuală și 

colectivă sunt învățate acasă. Toate cele menționate mai sus, reprezintă valiza celor ”cei 7 ani de acasă”, 

valiză pe care copilul o poartă toată viața.  

Dacă un copil este certat, nu este încurajat și nu i se explică când și de ce greșește, fiind doar pedepsit, 

va dezvolta o personalitate negativistă, lipsită de încrederea în sine și în tot ce îl înconjoară. Acesta va trăi 

cu tema de viitor, îndoieli de propria persoană și propriile alegeri, cu un sentiment de rușine și neîncredere.  

Copiii cresc și își formează un stil de viață învățat de la părinți. Trebuie să avem grijă să le oferim 

copiilor noștri un univers corect, atât educational cât și social pentru că ”cei 7 ani de acasă” pun accentul 

pe ceea ce devine un copil mai târziu – OM.  
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Cât mai ,,importă" cei ,,șapte ani de acasă"? 

 

 
Prof. Toader Otilia 

Școala Gimnazială Gura Vitioarei 

 

E clar că nu are ”cei 7 ani de acasă”! afirmăm contrariați ori de câte ori observăm comportante 

necorespunzătore cu normele societății în care trăim. Expresia a apărut atunci când școala începea cu 

intrarea copilului în clasa I, nu cu debutul în clasa pregătitoare, iar școlarul avea 7 ani în momentul în care 

își începea activitatea ,,pe băncile școlii". Astăzi lucrurile s-au schimbat, deoarece cei șapte ani s-au redus 

la șase ani, deci și bagajul cu educațe ar putea fi mai mic, am putea spune ironic.  

Mai contează sau nu educația primită acasă de copil? Știm cu toții că ea trebuie să fie fundamentul 

pentru cunoștințele primite de la profesor. Lucrurile esențiale privitoare la conduita în societate se primesc 

de la părinți.   

Fiecare copil trebuie să afle de la părinți, nu de la cadrele deidactice ce are voie să facă și ce nu. Este 

adevărat că rolul de părinte e greu de jucat pe scena vieții contemporane în care timpul nu ne mai ajunge. 

Suntem prinși în vâltoarea evenimentelor cotidiene și uităm că prioritatea sunt copiii noștri pentru care ne 

zbatem în vremelnica noastră existență.  

Un dl Goe se poate întâlni și astăzi la tot pasul, iar unii părinți tind să se transforme din ce în ce mai 

mult în personaje comice din operele caragialiene. 

De multe ori părinții aleg anumite modele de educație democratică. Unii cred că dacă îl lași pe copil 

să aleagă ce să facă e mai bine, că nu trebuie să îl constrângi, sau să impui norme. Total neadevărat. El de 

unde să știe ce să aleagă dacă nu îi oferi modele? Atunci va crede că procedează corect chiar și atunci când 

nu face astfel.  

Fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercați să vă implicați în educația lui în așa fel încât să 

existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și personalitatea celui mic. 

O școală a părinților ar fi și ea necesară pentru că sunt multe cazuri în care părinții chiar nu cunosc 

nici ei normele de conduită. E vorba de acele cazuri când ei înșiși au fost vitregiți de  educația necesară 

când au fost copii, crescând cu o autoeducație deficitară și nu știu ce să facă mai departe când devin părinți 

și le revin responsabilități. 

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. 

 Este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic, iar dacă există puncte de 

vedere diferite, copilul nu trebuie să asiste la polemica dintre părinți. De asemenea, aveți grijă să nu cădeți 

și în cealaltă extremă și să fiți prea duri și să cicăliți copilul pentru orice greșeală involuntară.  
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Un copil binecrescut, care se comportă exemplar va fi totdeauna apreciat de cei din jur chiar dacă 

sunt anumiți părinți care cred că cel mic va răzbi mai bine în viață dacă are cât mai mult tupeu. Nimic mai 

neadevărat! Dacă există câteva exemple în acest sens, eu sunt de părere că oamenii manierați se vor detașa 

totdeauna de restul, iar educația este o valoare care ne oferă statutul de ființe superioare. 

Dragi părinți, învățați-vă copiii că pentru a reuși în viață nu este de ajuns să fii inteligent, ci este 

necesar să fii un om bun, corect care să-i nu-i deranjeze pe cei din jurul lui, să nu ofenseze pe nimeni, să 

nu mintă, să nu jignească, să nu urască și să fie în armonie cu ceilalți. Doar așa, copilul va fi în armonie cu 

el însuși și va putea să realizeze lucruri frumoase pentru el și pentru ceilalți. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

TOCAI MIHAELA RALUCA                                                                                                                                                                                                                             

Profesor Învățământ Preșcolar 

 
Primele reguli de politețe le învățăm de la părinți și bunici. Apoi, învățăm de la doamna educatoare, 

de la doamna învățătoare si de la toți profesorii noștri cu care intrăm în contact. 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.  

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. 

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. 

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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Felul în care i se vorbește și felul în care este ascultat, îl va învăța cum să facă și el, la rândul lui, asta, 

de o maniera pe cât posibil politicoasă. 
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Rolul familiei și importanța celor șapte ani de- acasă în dezvoltarea copilului 

 

Prof. înv. preșc. Toculeț Petruța                                                                                                   

Șc. Gimn.Vladimir Streinu (G. P. N.), Teiu- Argeș 

 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, ne gândim la educația pe care copilul o primește în sânul 

familiei sale, care contribuie la formarea personalității și comportamentului copilului până în momentul în 

care acesta merge la școală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine 

educat, care folosește forme de salut corespunzător, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă cuviincios 

cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții. 

"Dragostea cu care părinții își înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 

propriile forțe. Copilul iubit de părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează 

deschiderea spre învățarea și asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 

Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinți percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceștia. 

Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire și încredere, face ca regulile să nu 

se transforme în disciplină de fier. 

Psihologul Oana-Maria Udrea afirmă că educația trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 

Pentru că el înțelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 

realizează ce e bine și ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci cești 

pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceașcă de pe masă și a aruncat-o pe jos" și îl vom întreba 

cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe cești a făcut o prostie mai 

mare. Asta deoarece copilul se gândește la cantitate, nu la ce e bine și ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 

poate vedea dincolo de propriile nevoi, așa 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. Așa cum copilul de 2 ani nu poate înțelege că mama a avut o 

zi grea. El știe că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenție, să se joace împreună. Dar chiar 

dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a ști ce e bine și 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 

învețe ce înseamnă așteptarea, amânarea dorințelor. La această vârstă îl putem învăța formulele de politețe, 

îi arătăm cum și când se spune bună ziua, te rog, mulțumesc, la revedere, iar copilul învață prin imitație. 

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 educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 

în  familie, definește în bună măsură viitorul adult. 

Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice și intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influența 

această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din acești factori țin strict de mediul familial și de felul 

în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

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. 

"Dar educația primită în cei 7 de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului", 

spune psihologul Oana-Maria Udrea . 

Părinții sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinți, sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc la magazin 

dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Înv. Todorescu Maria 

Școala Gimnazială Racovița, Timiș 

 
 

„Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat tu.” 

Geoffrey Holder 

Părinții, educatorii, școala și societatea sunt mijloace importante de educație și instrucție. 

Etapa de schimbare și de modernizare rapidă a învățământului a dus la necesitatea creării unui 

parteneriat care vizează alți factori educaționali, familia ocupând un loc privilegiat în acest sens.  

Din perspectiva existenței umane, familia reprezintă un izvor de viață, este singura care înnoiește 

permanent lumea, conferă prin structura sa unitate întregii societăți. Familia reprezintă celula de bază a 

societății. 

Primul mediu educativ și socializator, a cărui influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ 

este mediul familial. Prima școală a vieții care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, primele 

modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial, o 

reprezintă familia. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare în direcția binelui sau răului. 

Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. 

Cunoștințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament se datorează 

educației primite în familie a copilului. 

Familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale. Aceasta este cea care trebuie să 

dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Rezultatele școlare ale copilului sunt obținute 

în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Aceștia trebuie să asigure copilului 

cele necesare studiului, să-l ajute la învățătură. Acest ajutor trebuie limitat, în timp, la o îndrumare sau 

sprijin. Atitudinea părinților trebuie să fie una de mijloc, schimbarea frecventă a atitudinii în educarea 

copiilor fiind considerată o greșeală în cazul unor familii. 

”Cei șapte ani de- acasă” ilustrează cele mai importante deprinderi de comportament care se formează 

în familie, și anume: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, 

cumpătarea, grija față de unele lucruri încredințate. Fără aceste deprinderi, un copil va crea mereu probleme, 

chiar și ca viitor adult. ”Cei șapte ani de- acasă” își lasă amprenta pentru totdeauna în viața omului, 

deschizându-i calea spre producerea sinelui prin interiorizarea valorilor familiale, valorilor naționale și a 

celor general umane. Familia ne învață a iubi, a colabora, a munci, a crea frumosul, a perpetua tradițiile 

spiritualității, eticii și moralei creștine. În familie copilul învață a fi om, a avea personalitate, a fi un bun 

soț sau o bună soție, un părinte eficient și un bunic sau o bunică înțeleaptă. Familia constituie pilonul de 

bază al promovării valorilor umane și culturii societății. 

Să fii părinte reprezintă, poate, cea mai grea „meserie” din lume, cea mai veche, dar pe cât de veche, 

pe atât de grea și fără posibilitatea unei pregătiri prealabile. Formarea este „la locul de muncă”. Reprezintă 

cea mai grea „meserie” pentru că implică responsabilitate deosebită, corectitudine, flexibilitate, adaptare, 

preocupare pentru tine, copil și familie ca întreg, pentru că nu există rețete și pentru că nimeni și nimic nu-

ți poate „garanta” rezultatul. 

În creșterea, educarea și formarea copilului este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înțelegerii 

și afecțiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-și și 

iubindu-și părinții. 

Un punct comun pe care îl are familia cu școala este orientarea școlară și profesională a copilului. 

Mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei școli sau unei profesii pentru copilul lor. De multe ori, 

însă, buna intenție și buna credință sunt tocmai greșelile lor deoarece acestea nu țin loc de competență și de 
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pricepere. Greșelile părinților decurg de cele mai multe ori și din prea marea dragoste pe care o poartă 

copiilor. 

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 membrii ai comunității în care crește copilul. Prezența taților și a mamelor în 

creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora.  

Școala și familia sunt actorii de bază care ajută copilul la desăvârșirea propriei educații. Personalitatea 

copilului este influențată de școală, alături de familie, prin condițiile concrete în care se desfășoară procesul 

de învățământ.  

Dacă interacțiunile dintre școală și familie sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestei 

relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește 

ajutorul pe care îl oferă elevilor în procesul de învățare. Școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicarea 

lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă. 
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În perioada preșcolară, educația și interesul copilului din familie sunt de mare importanță. Atitudinile 

pozitive ale familiei în perioada preșcolară (grădiniță) de 0-6 ani și creșterea conștientă a copiilor lor 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. 

Greșeli comune în educația familială 

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, părinții să considere comportamentele 

copiilor lor ciudate și greșite, chiar dacă nu sunt. 

În acest caz, copilul nu este personajul său; încercăm să câștigăm caracterul nostru. În acest caz, ceea 

ce facem este să ne personalizăm copiii cu personajele noastre, nu cu personajele 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 îl poate afecta (obstacole care limitează dezvoltarea copilului) poate determina copilul să devină o 

persoană retrasă. 

Părinții care nu au reușit să-și îndeplinească visele, își doresc ca ai lor copii să le realizeze aceste vise 

și aceasta este o greșeală uriașă în sine. Fiecare individ are propriile sale caracteristici și interese. Copiii 

sunt indivizi și trebuie explorate interesele lor și ar trebui luate direcții sănătoase. 

De asemenea, nu este corect să fim indiferenți, să manifestăm lipsa de afecțiune și să lăsăm totul sub 

controlul copilului. Părinții ar trebui să verifice dacă copiii lor își îndeplinesc responsabilitățile. 

Nu este corect să comparăm 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 colegi în  general. Este una dintre cele mai mari greșeli pe care membrii familiei 

nu le pun la îndoială în eșecuri. 
 

Educație și atitudini familiale 
 

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 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 și nu ești un copil!” nu sunt educative, dar sunt frustrante. Copiii ar trebui să se 

joace, să se miște, să facă stângăcii mici, să atingă piatra de pe sol, să-și murdărească hainele, etc, să-și 

trăiască copilăria. 

Dorința copiilor de a petrece timpul cu tehnologii inteligente nu este o preocupare care necesită interes 

pentru jocuri pe computere, tablete sau smartphone-uri. Familiile ar trebui să fie conștiente și prudente în 

acest sens. Este abordarea potrivită pentru a le permite să o folosească pentru o anumită perioadă de timp 

(în loc să interzică). În plus, se dezvoltă software special pentru a ajuta familiile în acest sens. Cel mai 

important dintre acestea este Jocurile Educaționale MentalUP premiate. Jocurile de inteligență educațională 

MentalUP oferă copiilor exerciții zilnice de dezvoltare a  creierului pe care le pot folosi pentru o anumită 

perioadă de timp.  
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În acest fel, copilul își dezvoltă abilitățile mentale în timp ce crede că joacă jocuri. Împreună cu atenția 

și nivelul de memorie al copilului, oferă indicii importante despre potențialul inteligenței vizual-verbale-

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. Este necesar să nu ne certăm cu copilul sau să exercităm violență fizică sau 

emoțională. Cu cât este mai dezvoltată capacitatea membrilor familiei de a se înțelege, de a-și interpreta 

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 doar în educația academică; este o abilitate importantă care oferă 

unui individ un avantaj în fiecare aspect al vieții. 
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CA O FAMILIE 
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Loc. Giurgiu, Jud. Giurgiu 

 
 

Oare ar putea exista societatea, dacă nu ar exista familia? Ce înseamnă familia pentru societate? Dacă 

ne gândim că familia este locul unde copilul îşi formează primele relaţii, aşa cum copacul îşi dezvoltă 

primele rădăcini în solul în care sămânţa a încolţit, atunci putem să ne gândim la sănătatea copacului, care 

are norocul să găsească un sol fertil, prielnic dezvoltării, şi la dezvoltarea armonioasă a copilului care a 

avut norocul să se nască într-o familie, care să îi ofere condiţiile optime de viaţă şi de educaţie. În familie 

nu prindem doar rădăcini, în familie căpătăm şi primele aripi, aici deprindem şi zborul spre lume. Din 

păcate, de multe ori părinţii uită să îi înveţe pe copii acest zbor, crezând că, dacă le oferă hrană, jucării, un 

acoperiş deasupra capului, şi-au făcut datoria de părinţi. Uneori, aripa prea protectoare a părinţilor 

împiedică zborul liber al copiilor, aceştia rămânând o perioadă prea mare în cuibul părintesc, fapt ce duce 

la relaţii eşuate în societate.  

Ce e bine? Ce e rău? De cele mai multe ori, exemplul personal dăunează copiilor, care încearcă să 

imite adultul, considerând că acesta nu poate greşi. Aşa ar trebui. Suntem, însă, martorii unei degradări 

privind comportamentul în familie, ca urmare a libertăţii dobândite în ultimii ani, libertate prost înţeleasă 

de către unii compatrioţi. Avem tendinţa de a alege calea cea mai uşoară, cea mai rapidă de a rezolva 

anumite sarcini sau îndatoriri, respectăm doar regulile care ne convin, spunând, mai în glumă, mai în serios 

că „regulile sunt făcute ca să fie încălcate” sau îl luăm în braţe pe „lasă, că merge şi aşa”. 

Copilul crescut într-o familie cu principii, cu reguli, va fi un copil ordonat, nu va abandona un drum 

atunci când va da de greu, va încerca să găsească soluţii pentru rezolvarea tuturor problemelor întâlnite, nu 

va spune „nu pot”, va spune „pot să încerc”. Acest lucru am încercat să îl formez la elevii mei, această 

atitudine pozitivă, să nu spună niciodată „nu pot”. Dacă atunci când copilul stâlceşte cuvintele vei râde de 

el, nu va mai spune nimic. Dacă atunci când încearcă să deseneze ceva nu îi lauzi efortul, ci îi critici 

nereuşita, nu va mai încerca. Dacă atunci când greşeşte îl vei pedepsi şi nu îi vei explica ce a greşit, de ce 

a greşit şi ce ar fi trebuit să facă, fie va greşi în continuare, fie nu va mai încerca să facă nimic. În acest mod 

împiedicăm creativitatea, îi facem pe copii să gândească la fel ca noi, nu le dăm voie să vadă că „floarea 

poate fi verde şi frunzele pot fi albastre, roşii, galbene etc”.  

A educa un copil nu înseamnă a-i interzice să facă unele lucruri. Putem să îi spunem care sunt 

consecinţele şi să îi dăm libertatea să aleagă. Se spune că „Până nu te loveşti cu capul de pragul de sus, nu 

îl vezi nici pe cel de jos!”, aşa că…e bine uneori să îi lăsăm pe copii să se convingă singuri de adevăr, 

pentru a înţelege mai bine fenomenul şi pentru a nu mai repeta greşelile.  

Am pornit cu elevii de la exemple simple, la îndemâna tuturor. Veniseră de la grădiniţă cu obiceiul 

de a arunca planşele de desen, spunând că „sunt greşite”. Am luat pe rând fiecare planşă „greşită” şi le-am 

arătat că putem să o „corectăm” aşa cum dorim, rugându-i chiar să mă ajute să o „corectez”, cerându-le 

părerea, rugându-i să-mi dea idei. Aşa au înţeles că nu trebuie să aruncăm un obiect doar că ni se pare 

soluţia cea mai uşoară, ci trebuie să ne gândim la urmările faptelor noastre. Le-am pus un filmuleţ despre 

cum se obţine hârtia, câţi oameni muncesc pentru obţinerea ea şi, mai ales, câţi ani trebuie să aşteptăm 

pentru ca un copac să crească. I-am făcut să înţeleagă faptul că am salva de la tăiere o mulţime de copaci 

dacă nu am arunca planşele, dacă nu am rupe foi din caiete etc. Şi chiar au înţeles.  

În coşul nostru nu va găsi nimeni foi rupte, caietele noastre nu „plâng” după foile lor, după decupare 

refolosim ce se poate, iar restul punem la coşul de colectare selectivă. Nu este nevoie să spun eu acest lucru, 

îl fac ei singuri. De ce? I-am dus să planteze copăcei. Acolo au văzut pepiniera, au văzut cât timp îi trebuie 

unui copăcel să crească până este plantat, au văzut copăceii plantaţi de colegii lor mai mari şi au constatat 

că vor trece zeci de ani până copăceii lor vor fi o pădure adevărată. Aşa pot fi învăţaţi şi în familie. Nu este 

suficient să spunem „ nu e bine” şi să avem pretenţia să fim înţeleşi. Trebuie să argumentăm.  
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I-am rugat pe elevii mei să îmi scrie câteva versuri despre ce înţeleg ei prin „familie”.  

 

Răspunsurile lor au fost surprinzătoare: 

 

„Familia e casa mea frumoasă, 

E locul unde eu mă simt acasă,  

Acolo eu mă simt mereu iubit, 

Sunt ascultat şi ocrotit!” (L. M.) 
 

„Familia este un loc anume 

În care am venit pe lume, 

Am învăţat ca să vorbesc, 

Să mă comport, să mulţumesc.” (C. D.) 
 

„Familia mea este frumoasă,  

Avem împreună o casă,  

Iar mama şi tata mă-nvaţă 

Tot ce e bine în viaţă.” (M. S.) 
 

„Cuvântul FAMILIE înseamnă 

Copii, tată şi mamă. 

Părinţii pe noi ne învaţă  

Să fim destoinici în viaţă.” (T. B.) 

 

Consider că, dacă acestea sunt părerile unor copii de zece ani, conceptul de „familie”este înţeles ca 

locul în care ei se simt iubiţi, ocrotiţi, dar de unde şi învaţă cele mai importante lucruri, învaţă să 

deosebească binele de rău, adevărul de minciună.  

Am avut noroc de o serie de copii excepţionali, cu familii minunate. Deşi unii părinţi plecaseră de la 

început cu idei preconcepute despre diferenţele sociale, au înţeles că la şcoală aceste diferenţe nu există, că 

în clasă nu există „buricul clasei”, aşa cum erau consideraţi ei în familie, „buricul familiei”. Poate că 

exprimarea nu este plastică, dar a fost eficientă. Acum, elevii şi părinţii ştiu că la şcoală suntem egali, 

suntem trataţi la fel, suntem ascultaţi, ajutaţi şi formăm o a doua familie.  

Învăţăm împreună cum să respectăm reguli, cum să ne ajutăm unii pe alţii, cum să ne ascultăm şi să 

fim ascultaţi, cum o vorbă bună spusă la momentul potrivit este mai valoroasă decât orice cadou. Au învăţat 

să fie uniţi, iar exemplul tatălui din lectura „Mănunchiul de nuiele” a fost preferatul lor. Şi-au dat seama că 

unul câte unul ar putea fi învinşi, dar împreună sunt de neînfrânt. Au transmis acest lucru şi familiilor lor. 

Acestea au fost alături de noi în proiectele de mediu, în activităţile extraşcolare. Am confecţionat împreună 

costume pentru carnaval, pentru serbările şcolare, am învăţat să colectăm selectiv, să reciclăm, să 

ecologizăm, am sărbătorit împreună zilele de naştere, am fost la curent cu evenimentele din fiecare familie.  

Marea familie a „Buburuzelor Isteţe” i-a ajutat, deopotrivă pe elevi şi pe părinţi, să înţeleagă 

importanţa educaţiei în familie. Ne despărţim cu greu la sfârşit de ciclu primar, dar sperăm ca cele învăţate 

în cei cinci ani în care am fost împreună să îşi pună amprenta asupra viitorilor părinţi. Şi noi am dat exemplu 

că putem forma o adevărată familie. 
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Educația în familie 

Cei șapte ani de acasă! 

 
 

Prof. înv. primar Tokes Emilia Emanuela 
 

 

 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat. 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 ale copilului. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinții furnizează ,,zestrea 

genetică’’, iar familia crează condițiile dezvoltării fizice, emoționale, intelectuale și modelează caracterul 

copilului, simțul moral, estetic. O mare parte din cunoștințe, deprinderi, atitudinea față de viață, 

comportamentul, copiii le datorează educației primite în mediul familial. Rolul familiei este foarte 

important în ceea ce privește dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional, moral. 

Familia stabilește regimul de viață al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează 

primele deprinderi de igienă personală și socială. Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacității 

motrice a copilului, prin asigurarea unor activități de joc și mișcare în aer liber. Există unele situații când 

familia nu dispune de anumite mijloace materiale pentru a-i asigura copilului condiții optime de trai, de 

educare. 

La vârsta școlară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de  

informație, să îl îndrume spre cărțile și resursele de informație potrivite și să-i ajute să sistematizeze 

cunoștințele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovație, comunicare, să îi învețe să rezolve 

probleme și să caute soluții, să le încurajeze creativitatea și multe altele. 

Pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copilului, viața de familie constituie prima lui școală. În 

acest mediu, copilul ar trebui să învețe să se cunoască, să experimenteze și să recunoască o varietate de 

sentimente. Tot în familie, copilul își formează primele atitudini față de lumea din jur, de care vor depinde 

atât reușita lui școlară cât și mai târziu reușita lui în viață. 

Numeroase studii arată felul în care părinții își tratează copiii, fie că e vorba de o disciplină aspră  sau 

de înțelegere, de reacții empatice, de indiferență sau de căldură, are consecințe profunde și de durată pentru 

viața copilului. Anumite cunoștințe se fixează mai bine la o vârstă fragedă decât ulterior, este o perioadă 

propice dobândirii cunoștințelor emoționale.Uneori stresul poate afecta capacitatea de învățare și poate 

dăuna dezvoltarea intelectului. 

Disponibilitatea unui copil față de școală depinde în special de capacitatea de a ști cum să învețe, 

acest lucru având legătură directă cu inteligența și cu anumiți factori reprezentativi. 

Pentru educația morală și formarea caracterului, familia este 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 atitudinea, ordinea, grija față de lucrurile încredințate. 

Modelul parental este foarte important pentru copii. Părinții ar trebui să le spună copiilor ce e bine și ce e 

rău, ce drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportament și ei ar trebui să constitue exemple 

demne de urmat. 

Ceea ce învață în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în comportamentul său. Tot familia 

trebuie să-l îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg, un bun prieten. 

Dar ce se întâmplă când familia nu poate oferi toate aceste conduite și preferă să-l răsfețe, mergând 

pe ideea că are timp să-și însușească toate aceste comportamente?  

Fără o educație potrivită din partea familiei (cei șapte ani de acasă ) , copilului îi va fi greu să ia unele 

decizii, să discearnă între bine și rău. Familia are un rol deosebit de important în viața copilului, pe parcursul 
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întregii perioade școlare, până la intrarea în viața de adult. Există mulți factori care pot conduce la 

dezvoltarea armonioasă a copilului, iar familia trebuie să ia în considerare acest lucru. 

Lipsa afectivității, a interesului scăzut de educație din partea familiei pot duce la apariția unor 

probleme în dezvoltarea copilului. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul moral și 

intelectual, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de elevi.  
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Importanţa educaţiei în familie 

 

Prof. Toma Alexandrina Liliana                                                                                             

Liceul Teoretic Petru Maior Gherla 

 
Dacă nu ştii să pierzi, nu vei şti niciodată să câştigi. Dacă nu ştii asta, n-ar trebui să joci. Dacă nu 

înveţi, nu vei ajunge nicăieri. Absolut nicăieri. Nu există scurtături, nu te amăgi singur. Este OK să greşeşti. 

M-a crescut să fiu puternic, tare şi independent. Ceea ce contează cel mai mult este procesul tău de gândire. 

Procesul de ajută să te apropii mai mult de zonele mai închise ale nuanţelor de gri. Răspunsurile sunt în alb 

şi negru. Adeseori,mirosul, sentimentul, atingerea sunt mult mai importante. Dacă stăm să aşteptăm 

răspunsul perfect, viaţa va trece pe lângă noi.  

 (Jack Welch, 2008, Jack, dintr-o bucată, Autobiografia celui mai admirat manager, Capitolul 1. 

Construind încrederea în sine) 

Familia este unul dintre factorii importanţi în procesul educaţional al copilului. Bagajul cultural al 

părinţilor şi felul în care aceştia se implică în educarea copiilor lor influenţează educaţia timpurie a 

copilului. 

Familia reprezinta locul în care copilul este îngrijit, educat,educaţia în familie precedând-o pe cea 

instituţională. Porrnind de la premiza că în primii ani de viaţă copilul este dependent de parinti, iar aceştia 

trebuie să fie preocupati atât de latura fizică a îngrijirii lui,precum şi de educaţia psiho-socială, putem spune 

că educatia în familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului, iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să 

urmărească pas cu pas evoluţia fizică,urmarindu-se concomitent educaţia intelectuală, morală în scopul 

formării 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.Copilul va primi primele impresii despre lume si viata, 

despre fenomene din natura si societate,deci despre realitatea înconjurătoare   din familie.  

Astfel, prin comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine 

un puternic instrument al dezvoltarii sale psihice. Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţă copiii cuvintele, 

le vor corecta vorbirea,le vor îmbogăţi vocabularul, ii vor învaţa să se exprime corect si coerent. 

Cum curiozitatea lor,setea de cunoaştere, cu privire la originea lucrurilor din jur copiii şi-o satisfac 

prin întrebări părinţii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor. 

În familie copiii îşi însusesc primele cunoştinte,îşi formeaza primele reprezentări şi dobandesc 

experienţe morale.  

Un bun părinte îi va învăţa de timpuriu pe copii să înţeleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este 

"permis"si ce este "interzis".Încurajaţi şi lăudaţi pentru unele fapte si acţiuni sau dojeniti de catre 

parintipentru altele copii vor învăţa ce este bine sau rău căci principiile personale, ideile despre bine şi rău, 

se bazează atât pe valori proprii cât şi pe o serie de valori universale, adoptate de majoritate ,de membrii 

societăţii,iar familia rămâne totuşi celula de bază,chiar şi în această societate în continuă schimbare,. 

Iniţial copilul, tânărul află şi discerne între diferitele valori cu ajutorul părinţilor, prietenilor, 

profesorilor.  
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În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii. Astfel, cresc posibilităţile de folosire a 

mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica,iar pandemia care se manifestă şi în prezent, a impus o 

schimbare în mentalitatea familei o schimbare a statusului economic şi cultural. 

Foate mulţi părinţi se plâng de copiii lor, care, de la cele mai fragede vârste nu se poartă respectuos, 

civilizat cu ei, care li se adresează folosind invective, care vorbesc răstit, ţipă, bat din picior, se enervează 

când nu li se face pe plac, aruncă şi distrug lucrurile din jur, ameninţă, insultă, intervin în discuţii nepoftiţi 

etc. O analiză simplă arată că, în cele mai multe cazuri, toate aceste atitudini, comportamente, expresii sunt 

copiate de copii chiar de la adulţii din jurul lor. 

A scăzut nivelul de trai şi a crescut numărul familiilor în care unul dintre părinţi este şomer  şi acest 

lucru obligă părinţii, să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea asigura un trai decent copiilor.  

Acest părinte se va putea ocupa mai mult de copii, dar problema majoră va fi asigurarea celor necesare 

pentru un trai modest. 

Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o parte 

din ele prin simplu fapt că trăieşte împreunăcu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va 

gândi la semnificaţia acestora. 

Orice părinte doreşte ce este mai bun pentru copilul său, ei fiind preocupaţi de standardul viitor de 

viaţă al copiilor lor, de obţinerea unui venit cât mai înalt;,,ţelurile părinţilor pentru copiii lor fiind multiple 

si variate: de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care să le asigure putere, 

venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor de a trăi 

pozitiv experienţa de şcolari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale, de personalităţi, care le pot 

ghida viaţa. 
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FAMILIA INSEAMNĂ ACASĂ 

 

TOMA ALIONA, prof. înv. preșcolar                                                                                

Grădinița Floare albastră, sector 4, București 

 

 

În opinia mea, societatea nu poate exista dacă la baza ei nu ar sta familia, această unitate  constituie 

nucleul unei comunități. 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 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.  

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. După părerea mea, 

familia are un rol extrem de important în conturarea personalităţii, deoarece fiecare dintre noi alegem un 

model de urmat din cadrul familiei noastre. 

În primul rând, familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură menţinerea 

continuităţii biologice şi culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul 

siguranţei, iar rolul acesteia nu se mai poate rezuma doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil şi la 

supravegherea acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului. 

În al doilea rând, familia este prima şcoală a copilului, iar contribuţia pe care o are poate favoriza sau 

îngreuna activitatea şcolii. Astfel, familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea înconjurătoare, 

primele norme şi reguli de conduită, dar şi mediul propice necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

În concluzie, putem admite că familia are un rol important în conturarea personalităţii, având în 

vedere faptul că educaţia oferită de familie reprezintă factorul principal în dezvoltarea copilului. 
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Relaţia grădiniţă – şcoală - familie 

 
Prof. înv. preşcolar Toma Cristina                                                                                       

G. P. P. TIC PITIC MIOVENI 

 

 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care au 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. Sistemul de învăţământ,ca produs 

al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, afirmându-se, la 

rândul său, ca factor al dezvoltării sociale Îmbinarea informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei 

trebuie să fie în beneficiul copilului..  

Învăţământul preşcolar trebuie să realizeze educaţia preşcolară având ca funcţie majoră formarea şi 

dezvoltarea personalităţii copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilităţile şi dotările sale, în 

interesul său sau a comunităţii sociale..Una dintre sarcinile grădiniţei este pregătirea pentru şcoală, prin 

intermediul jocului şi învăţării ca principale metode de abordare a copilului, jocul fiind centrul intregii 

activitati a copilului. 

Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 

comunitatea de opţiuni dintre mediile responsabile – familie, grădiniţă, şcoală şi comunitate.Mai mult, se 

dezvoltă concepte ca : opinia copilului, participarea lui la deciziile care-l privesc, opţiunea personală, 

implicarea acestuia de la vârstele cele mai mici în responsabilităţile şi drepturile pe care societatea le 

identifică şi le recunoaşte. Este nevoie de a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în 

relaţiile dintre instituţiile de învăţare şi familie.Acest concept este parteneriatul educaţional, unul dintre 

cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, deciziişi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se 

referă la cerinţa că proiectarea, decizia, acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperarea şi 

colaborarea dintre instituţii şi agenţi educaţionali. 

Actual, relaţia educator-copil are sensuri noi, este o relaţie de colaborare, datorită aspectelor ei de 

conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor.Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub 

influienţa educatorului, ci şi acesta se formează şi se transformă prin relaţia educativă. Rezolvarea fiecărei 

probleme educative adaugă competenţe noi cadrului didactic. Numai un cadru didactic de tip reflexiv, 

creator şi dinamic care acceptă schimbarea în raport cu fiecare generaţie, va găsi răspuns la noile întrebări.  

Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina unele dintre valorile 

lor, poate să se comporte ca o sursă de forţă şi siguranţă sau ca o relaţie a dezvoltării.  Părinţii pot influenţa 

comunitatea ca indivizi sau ca membri ai unui grup.. La educarea copilului contribuie deci, ca instituţii bine 

determinate ale societăţii, familia, grădiniţa, şcoala şi comunitatea.  

Colaborarea cu Primaria este esențială deoarece aceasta instituție se implică în dezvoltarea și 

intreținerea bazei materiale a grădiniței, dar și în derularea și sprijinirea unor acțiuni sau proiecte educative. 

Primaria, în colaborare cu Inspectoratele Scolare Judetene și cu alte instituții, poate sa inițieze programe 

1476



care vin in sprijinul îmbunătățirii activității educative din gradinițe (de exemplu: „Concurs de desene pe 

asfalt“, “ etc.) Gradinita poate solicita ajutorul Primariei in sustinerea unor proiecte, atat din punct de vedere 

material, cat si pentru promovarea acestora in comunitate, de asemenea colaborarea cu Politia ajută în 

educația preventivă și cultivarea comportamentelor prosociale.. 

Colaborarea cu biserica usureaza promovarea valorilor moral-religioase care sunt importante in 

educatia morala a copilului. Aceasta colaborare este foarte importanta in special in comunitatile multietnice, 

in care oamenii apartin diferitelor culte religioase. Copiii trebuie sa invete ca, indiferent de religie, toti 

suntem egali si avem aceleasi drepturi. Exemple de proiecte: „Craciunul – intr-o cutie de pantofi“, „Sa fim 

mai buni, sa daruim“. 

În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării, devenirii fiinţei umane, fiecare dintre aceste instituţii 

sociale are rol important. Mai mult, astăzi este determinată nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, 

în favoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi societate. 

În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, instituţia şcolară dezvoltă o serie de 

structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acest timp este nevoie de activităţi de susţinere în 

afara grupei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile, cât şi familiei şi cadrelor 

didactice.   

Grădiniţa eficientizează realizarea unui parteneriat cu copiii prin valorizarea şi respectarea identităţii 

sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic cu toate resursele 

educative ale societăţii, pe cere le identifică, le implică şi le foloseşte în activitatea educativă. Identificând 

şi valorificând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi aprecierii familiei 

ca un mediu primordial şi afectiv necesar familiei individuale. Familia trebuie sprijinită şi nu înlocuită în 

educarea tinerei generaţii.          

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. 

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.  

În crearea parteneriatului între grădiniţă şi familie este bine să ne amintim că în viaţa copilului şi a 

familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate fi ca vecinul care-i salută cu un zâmbet 

în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce pregăteşte cele mai grozave mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora 

mai mare care-i ajută pe cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea poate fi persoana care le este 

întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îşi îndeplineşte atribuţiile şi prin modul 

în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea copilului. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 
Toma Gheorghita 

Scoala Gimnaziala Trivalea - Mosteni 
 

 

 
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.  
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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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Importanța educației în cadrul familiei 

 
Prof. inv. Primar Toma Mariana Silvia                                                                                   

Școala Primară Nr. 1 Chiraftei -                                                                                                                                        

Structură a Școlii Gimnaziale Gheorghe Poalelungi,                                                         

Comuna Măstăcani, judeţul Galaţi 

 
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 acestora.                                           

Fiecare om se naşte cu o zestre genetică care poate fi modificată de condiţiile de mediu.   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 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 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 ansambl.                

Familia este unul din cele mai importante elemente 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.                                                      

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.  

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. 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 
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reacţionează ceilalţi la sentimentele lui. 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.                                                         

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: încrederea, 

curiozitatea, autocontrolul, empatia, capacitatea de a comunica, cooperarea. 

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.                                                                                           

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 

societatea umană.  

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.                                                                                                                                               

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. 

 

Bibliografie: 

Nicolas Beffort - Familia, un laborator complex. Strategii pentru relaţii armonioase, Editura 

Niculescu, 2003.  
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Cei şapte ani de acasă pentu copiii cu CES 

 
Profesor - educator Toma Mihaela                                                                                         

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

 
În viaţă unui copil cu cerinţe educaţionale speciale, familia joacă un rol deosebit de important, 

deoarece aceştia sunt mai sensibili decât copiii tipici,au nevoie de ma multă protecţie, trebuie să ştie tot 

timpul că au părinţii au alte personae adulte care îi înlocuiesc aproape,să le ofere suport, să îi încurajeze 

pentru a le da putere să lupte în continuare, să se bucure de viaţă, de prieteni, să împărtăţească toate 

momentele frumoase, să îşi facă amintiri împreună, dar deopotrivă este esenţial să fie pregătiţi de mici 

pentru o bună integrare şcoalară şi socio-profesională în viitor.  

De obicei, este recomandată intervenţia timpurie în cazul observării unor întârzieri în dezvoltare sau 

elemente atipice, iar după încadrarea corectă într-un grad de handicap, în funcţie de diagnostic, de tipul şi 

gradul deficienţei, cu ajutorul unor specialişti în domeniul  psihopedagogiei special pot să îi ofere o educaţie 

specializată, benefică pentru ei,individualizată. 

Copiii cu cerinţe educaţionale special trebuie să fie învăţaţi să fie respectuoşi cu toate persoanele din 

jurul lor, iar cei cu deficienţe fizice au nevoie de ajutorul altor persoane pentru a se deplasa, iar dacă nu 

sunt respectuoşi nu vor primi sprijin din partea altora, folosirea unor formule de politeţe adecvate situaţiilor 

în care se află în momentul respectiv,în raport cu valorificarea experienţelor personale anterioare, pentru a 

putea fi aplicate în situaţii practice din viaţa de zi cu zi. 

În familia unui copil cu cerinţe educaţionale speciale nu trebuie să se facă diferenţe între fraţi sau 

surori, să se aplice principiul şanselor egale, respectarea dreptului de acces şi participare la educaţie prin 

implicarea părinţilor printr-un parteneriat eficient între şcoală-familie, înlăturarea sentimentului de auto- 

învinovăţire, iar la copil stima de sine scăzută, sentimental de inferioritate faţă de elevii tipici. 

Cei şapte ani de acasă, până la începerea educaţie în şcoală este foarte important cea primită de 

membrii familiei, care contribuie la conturarea unei persoane educate, a petrece cât mai mult timp cu 

familia, la activităţi comune, jocuri distractive desfăşurate în aer liber în funcţie de fiecare anotimp,întrucât 

copii cu cerinţe educaţionale speciale le este mai uşor să asimileze unele informaţii, să-şi formeze unele 

priceperi şi deprinderi, abilităţi, aptitudini, consolidarea unor conoştinţe deja însuşite prin intermediul 

jocului, deoarece se îmbină latura distractivă cu cea educativă şi reţine mai bine, prin repetare, demonstraţie, 

exerciţiu, explicaţia acestuia, conversaţia între copilul cu cerinţe educaţionale speciale şi una sau mai multe 

persoane adulte, astfel le putem înţelege mai bine nevoile,se dezvoltă sau se încheagă mai strâns unele 

relaţii de prietenie, asumarea de responsabiltăţi prin explicarea şi respectarea regulilor jocului. 

În concluzie, este foarte important ca toţi membrii unei comunităţi să fie mai buni, mai toleranţi şi să 

ne acceptăm unii pe alţii fără a ţine cont de diferenţele dintre noi.   
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METODE DE EDUCARE A COPILULUI 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TOMA MIOARA                                                              

G. P. P. NR. 1 SLATINA OLT 

 

“Copilul necesită dragoste, disciplinare şi obţinerea treptată a unui grad de independenţă. El nu este 

vinovat dacă nu corespunde expectanţelor părinţilor, dacă copilul “real” nu are calităţile copilului “ideal”. 

Copilul are dreptul la interacţiuni care să-i asigure siguranţa şi dezvoltarea fizică, comunicarea, educarea 

trăsăturilor pozitive, înţelegere şi toleranţă.” (Carmen Ciofu) 

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. 

Expresia care face referire la cei 7 ani de acasă este deja cunoscută tuturor. Descoperă de ce este 

importantă pentru micuțul tau.  De multe ori când întâlnim o persoană căreia bunele maniere îi lipsesc cu 

desăvârșire, spunem despre ea că nu are cei 7 ani de acasă. Tu, ca părinte, cu siguranță nu îți dorești un 

copil despre care s-ar putea face o afirmație similară și de aceea trebuie să te implici în formarea caracterului 

său în acești 7 ani. Dar care sunt, concret, metodele prin care un părinte își poate educa copilul în această 

perioadă a vieții sale?  

 

          Fii tu un exemplu! 

Din păcate, cei mici vor fi mai tentați spre a copia comportamentul tău decât spre a te asculta cu 

sfințenie atunci când le spui ce să facă și ce să nu facă. Puterea exemplului este foarte importantă la această 

vârstă. Dacă vrei ca cel mic să nu arunce gunoaie pe stradă, fii tu primul care aruncă mereu ambalajele la 

coș. Cedează locul tău în autobuz persoanelor mai în vârstă dacă îți dorești ca cel mic să procedeze la fel.  

        

 Obișnuiește-l cu regulile... subtil! 

Atunci când îi spui unui copil că nu are voie să facă un lucru, nu faci altceva decât să îi strârnești 

curiozitatea cu privire la ce se întămplă dacă pune mâna acolo unde mami i-a spus să nu o facă. Nu trebuie 

să îi interzici celui mic să exploreze mediul înconjurător, ci mai degrabă să îi explici consecințele acțiunilor 

lui. ”Dacă pui mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, te frigi și faci buba și vei avea nevoie de medicamente 

pentru a te face bine” sau ”dacă te sui acum în copac poți să cazi și să te julești și o să îți curgă sânge” sună 

mult mai bine decât ”Tu chiar nu înțelegi că nu ai voie să pui mâna acolo?!” Ai fi suprins cât de inteligent 

este copilul tău la o vârstă fragedă.  

 

            Învață-l despre egalitate  

 

       Atunci când vorbim despre egalitate, trebuie să îi explici celui mic că un director nu este cu nimic mai 

bun decât doamna de la curățenie. Amândoi sunt adulți care muncesc pentru familiile lor și trebuie respectați 

în aceeași măsură. Afirmațiile de genul ”dacă nu ești cuminte, te las în stradă să te fure țiganii” nu fac 

altceva decât să îi imprime în minte celui mic ideea că rromi sunt o etnie rea și că trebuie să se poate cu ei 

în mod corespunzător. 
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 Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât să 

atragă atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie să îi explici celui mic că nici lui nu i-ar plăcea să fie 

deranjat atunci când vrea să doarmă de exemplu. Spune-i că dacă îl nemulțumește ceva țipetele și crizele 

de nervi nu îl vor ajuta să obțină nimic, din contră. Descoperă ce îl supără și căutați soluții împreună. Pentru 

a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie să cedezi când cel mic face crize de nervi în public.  

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.  

 

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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IMPORTANŢA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar Toma Valentina                                                                                                    

Şc. Gimn. ,,Vintilă Brătianu“, Ştefăneşti - Argeş 

 

 

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.  

Obiectivul oricărui părinte este de a asigura copilului său un caracter echilibrat. Acest obiectiv se 

realizează în timp cu multă răbdare, perseverență și determinare. Părinții sunt cei care prin exemplul propriu 

pun bazele formării și dezvoltării unui om de valoare.  

Este important ca părinții să știe că învățătura pe care urmează să o dea copiilor trebuie să fie simplă 

și bine înțeleasă. Prin lecții simple și prin exemplul personal părinții trebuie să-și învețe copiii cum să-și 

conformeze viața celor mai înalte standarde.  

Din prima zi de viață părintele devine instructorul propriului copil. Este necesar ca în această perioadă 

mama să satisfacă nevoile micuțului. Copilul plânge dacă îi este foame sau dacă are un disconfort. Pe 

măsură ce crește dorește să fie ținut în brațe, explorează mediul încojurător cât timp un membru al familiei 

se plimbă cu el în brațe – își satisface astfel nevoia de cunoaștere.  

Pe măsură ce crește mama începe să predea lecții de alimentație, de vorbire/comunicare, lecții de 

mers, lecții de igienă. În tot acest timp părinții trebuie să dea dovadă de înțelepciune și răbdare iar activitățile 

ludice să nu lipsească din metodele lor de „predare”.  

Chiar din copilărie, din primii ani de viață, părinții au datoria să le predea copiilor și lecția de bunătate, 

de respect, de prietenie, de ascultare. 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 

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. 

Păriții nu trebuie să uite niciodată că au fost și ei copii. Ei sunt cei care încep transformarea persoanei 

(micuțului) în personalitate.  
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Perioada numită „cei șapte ani de acasă” cuprinde prima și cea mai importantă „decolare” în marile 

zboruri ale unei vieți omenești. Ea dă marele start pentru cea mai sublimă competiție a omului cu el însăși 

– în propria sa devenire, autodesăvârșire și afirmare a sa ca valoare umană. Depinde în mare măsură de 

părinți când și unde va fi aeroportul de aterizare. 

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 dezvoltatea, 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 în „bagajul” său cei șapte ani de acasă poate merge în viață deschis și cu un viitor 

sigur. 

 

Bibliografie:   

Dumitrana, M. (2000) - Dezvoltarea psihică umană, Bucureşti:V&I Integral 

*** (2008) – Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 la 6/7 ani, MEC, 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Tomescu Ioana 

G. P. P. Nr. 7 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.  

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 
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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 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  
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- 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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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Gradiniţa nr. 1 P. P. Orşova 

Prof. Tomescu Ramona-Marieta 
 

 

  

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. 
 

SURSĂ: 
 

• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 
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FFaammiilliiaa  --  cceell  mmaaii  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  îînn  eedduuccaațțiiaa  ccooppiilluulluuii  

 

Prof. Tomici Mihaela Corina,                                                                                                            

Liceul Tehnologic Ion I. C. Bratianu, Timisoara 

 

 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiințele , 

deprinderile, obișnuințele de comportament, elevul le datoreaza educației primite în familie. De aici 

utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei șapte ani de acasa".                  

Şcoala trebuie să găsească o punte de legatură cu familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație 

ȋn beneficiul copiilor.Şcoala ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În şcoală se pun 

bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică 

ȋn permanență 

Nivelul educaţional şcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din copilul individualist şi 

timid, sau invers, introvertit, el se formează după cerinţele societăţii, grupului din care face parte, 

pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca profesori avem un rol foarte important în a-l îndruma pe elev în 

formarea propriei personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem 

doar noi cele care au acest rol.  

Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la şcoală, departe 

de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele trebuie să-şi exercite 

dreptul de părinte şi la şcoală. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea 

lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur. Aici intervine profesorul care trebuie 

să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe elev nu s-a încheiat 

fiind preluată de şcoală. Rolul şcolii este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor 

copii. Rolul principal rămânând tot familie. 

Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținuta a 

familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat printr-o colaborare 

strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea școlară. 

Familia are o influență deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai usor 

cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, societate și natură de la persoanele apropiate, cu 

autoritate în viața lor, 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. 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana și îmbracămintea copiilor, le 

crează condiții cât mai bune de odihnă și se ingrijește de sănătatea lor. Un regim rațional de viața nu poate 

avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice.  

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personala și socială și îl obișnuiește să 

utilizeze apa, aerul, soarele pentru bunăstarea organismului. În cadrul familiei copilul își însușește limbajul. 

Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de parinți 

în aceasta directie. Ca prim factor de educație, familia ofera copilului marea parte din cunoștintele uzuale 

(ex: despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte casnice etc.).  
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Familia se preocupa și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 

observație, memoria și gândirea. Parinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru 

a le putea întelege. Copiii pun cele mai multe întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinții îi ajută să-și 

însușească un numar mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și exact.  În familie se formeaza 

cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în 

vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În realizarea acestor sarcini, 

modelul parental ajuta cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil.                         

Parinții le spun copiilor ce e bine și ce e rau, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în 

comportamente. Aceste noțiuni îl ajutâ 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. Parinții sunt cei care realizează contactul copilului cu 

culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului, cu tradiții, obiceiuri stravechi. 
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Educaţia copilului începe acasă 

 

 
Tomoiagă Sinorica 

Şcoala Gimnazială Dragoş Vodă Moisei 

 

 
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. 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. 

Copiii părinţilor implicaţi în educaţia lor de acasă  sunt mult mai motivaţi să obtină rezultate bune şi 

au o atitudine pozitivă la adresa şcolii şi procesului educaţional. Iar ulterior se bucură de mai mult succes 

în viaţă. Misiunea de educaţie a copiilor  nu se află doar în mâinile şcolii. Părinţii trebuie să înţeleagă că şi 

înainte de grădiniţă există o şcoală numită ACASĂ, locul în care un copil învaţă etica de bază şi conduita 

primară de viaţă. 

Atenţia şi importanţa pe care o dau părinţii ŞCOLII este deci de înţeles şi tocmai de asta, vedem zilnic 

dezbateri în presa românească despre învăţământul românesc - ba că nu sunt manuale, ba că şcoala nu e 

bună, ba că profesorii nu sunt buni. Realitatea este însă aceea că majoritatea părinţilor fac prea puţin pentru 

a contribui la succesul şcolar al copilului. 

Părinţii trebuie să realizeze că ei sunt cei care împart cu profesorul succesul sau insuccesul copilului 

la şcoală. Iar realitarea începe de la părinţi şi maniera de educaţie pe care o abordează acasă. 

Uneori, părinţii nu sunt echipaţi cu cunoştinţele necesare pentru a-i ajuta pe copiii lor să obţină note 

bune şi mai mari. Există, de asemenea, cazuri în care părinţii au devenit prea ocupaţi pentru a-şi mai învăţa 

copiii acasă. Ei bine, atunci părinţii trebuie să fie conştienţi de importanţa meditatorilor care pot ajuta 

copilul în orele extraşcolare.  

Din fericire, multe şcoli şi licee au programe şi evenimente care îi includ pe elevi, precum şi pe 

părinţii lor într-o experienţă utilă de învăţare. 

Se mai întamplă ca părinţii din ziua de azi să nu ţină pasul cu tehnicile moderne de educare. În acest 

caz se poate apela la conducerea şcolii copiilor lor să ţină permanent legatura cu ei- părinţii ca să poată 

înţelege cât mai multe despre activităţile şcolare ale copilului lor, despre aptitudinile lor sau despre materiile 

favorite sau mai puţin favorite. 

Dacă asigurarea unei vieţi mai bune pentru copilul lor reprezintă un scop pentru părinte  atunci 

învăţarea este un proces inter-generaţional. 

De asemenea, părinţii ar trebui să înceapă să se educe pe ei înşişi pentru a putea avea o implicare mai 

bună în viaţa educaţională a copiilor lor şi să îi înveţe  bunele maniere. 

Petrecerea a prea mult timp în faţa monitoarelor (de computer sau smartphone), interferează cu 

dezvoltarea sănătoasă a creierului şi îi limitează modul de relaxare sau de a se concentra. 

Exemplul pe care îl dau părinţii poate duce la dezvoltarea intelectuală a copilului. 

Atitudinea pozitivă a părinţilor faţă de literatură şi de citit în sine este de asemenea un factor ajutător 

în procesul de învăţare, chiar şi numai prin entuziasmul arătat de părinţi pentru cărţi. Copiii care-şi văd 

părinţii citind cu plăcere vor învăţa astfel că cititul este ceva distractiv şi vor fi mai târziu receptivi la 

învăţarea lui în şcoală. 

Orice părinte trebuie să înţeleagă că joaca este de fapt "munca" copilului, iar învăţarea este mai usoară 

cu ajutorul jocului. 

Părinţii nu sunt însă singurele persoane care-i pot citi copilului, mai ales dacă programul lor este 

încărcat. Bunicii sau orice altă persoană care se ocupă de copil îi pot citi acestuia sau chiar să-i spună 

poveşti. 
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Deşi există un mare număr de programe de televiziune destinate copiilor, s-a dovedit că vocabularul 

folosit în astfel de emisiuni este mult mai redus comparativ cu cel dintr-o carte cu poveşti obişnuită. În plus, 

timpul petrecut de un copil la televizor într-o zi este echivalent cu timpul alocat într-o săptămână cititului 

de plăcere. În consecinţă este bine ca cititul şi uitatul la televizor să fie echilibrate, cel puţin pentru copiii 

mici mai ales în favoarea cititului. Chiar şi în cazul în care există programe educative pentru copii la 

televizor, din păcate nu toţi părinţii optează pentru acestea. 

Educaţia copilului este deci 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 arată că prezența taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală 

măsură, asigură succesul dezvoltării acestora. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL                                                                                      

Cei șapte ani de acasă! 

 

Prof. înv. primar: Tompa Ana-Gabriela 

 

 

Educația 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. Ea începe din sânul 

familiei, se consolidează prin informație la școală și se dezvoltă continuu prin cunoștințe și norme. 

Responsabilitatea părinților este uriașă, întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce privește 

educația comportamentală și educația civică.           

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ se folosește, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în  familie, defineşte 

în bună măsură viitorul adult. 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. 

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. 

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. 

Cei mici trebuie să fie bine educați, iar acest lucru se poate realiza doar dacă părinții își iau în serios 

rolul. Pentru a educa un copil în direcția bună, părinții trebuie să-și îndrume copiii cu multă înțelepciune, 

să nu fie prea permisivi și să nu considere că datoria lor este să-i facă fericiți mereu. Este important să le 

ofere posibilitatea de a-și dezvolta empatia, să înțeleagă, să respecte și să prețuiască opiniile celor din jur, 

să-i învețe să aibă răbdare, că nu pot primi mereu tot ceea ce doresc. 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. 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. 

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.   

Un copil se educă cu calm și răbdare. El trebuie încurajat permanent și trebuie să i se stabilească unele 

limite, dar cu empatie. Părintele trebuie să stea zilnic conectat cu micuțul, cât mai mult timp. Legătura 

dintre ei devine cea mai bună metodă de parenting. Exemplul personal al adulților contează în educarea 

copilului. Aceștia trebuie să învețe să-și controleze sentimentele, iar cei mici o vor face, la rândul lor. 

Indisciplina reflectă o nevoie a copilului, pe care părintele trebuie să o descopere, doar așa putând fi 

eliminată. Copilul trebuie să simtă în permanență că este iubit. Adulții îl vor învăța ce înseamnă iertarea.  

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.  

Nicio Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de acasă, acestea doar o pot 

perpetua. 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.  

Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață.  
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“Importanţa educaţiei în familie” 

 
Prof. înv. preşcolar TOMŞA MARIA-VIOLETA                                                                           

Şcoala gimnazială “Dr. Emanuiel Rigler” Ştefan cel Mare, jud. Neamţ 

 

 

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 primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. 

Întrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 

factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 

psihopedagogică, experienţa. 

Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizează asupra 

educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media. Părinţii  trebuie să-şi întărească fundamentarea 

relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinta lor ca aceştia să aiba performanţe şi succes 

în viaţă. Aceasta nu se poate realiza dacă parinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie să existe între 

părinţi 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 si caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 

,,climatul negativ”(nefavorabil) educaţiei, adică formarea copilului ca cetăţean, ca om. 

Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 

lor, lucru de care ar trebui sa fie conştienti toţi părinţii. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 

ale părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

Câteva din posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi implicaţiile lor în formarea profilului 

moral al copilului. 

*,,Familia severă”-în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate şi 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaţionale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 

intampla în cazul în care parinţii aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 

creşte timorat cu gândul pedepsei, ascunde greşelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepartează afectiv 

şi efectiv de parinţi şi îşi caută înţelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se nasc,,găştile “ şi ,,bandele” 

de minori. Mai gravă este situaţia când părinţii sunt împărţiţi în ,,tabere”: unul sever şi unul indulgent. 

Astfel, se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personalitate pe care nu şi le doreşte nici 

un parinte 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 

părinţii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari dificultăţi în colectivele de 

şcoală sau mai târziu la locul de muncă. 
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*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 

nereuşită şi sancţiune. Educatoarea trebuie să intervină, dupa ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la 

domiciliu, discuţii cu părinţii (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discreţie, tact şi calm în  ce mod 

şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea.  

*,,Familia libertină” creează 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 înşişi. 

Educatoarea trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţa de sine în sensul obţinerii unor rezultate bune 

la învăţătură, capacitatea de decizie, spiritul de independenţă. Punerea fermă în gardă a părinţilor în legătura 

cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibilă şi necesară. 

Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre faptă şi măsura ei educaţională. În climatul educaţional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea, largheţea şi 

stricteţea ) toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 
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Mama, cea mai dragă ființa de pe pământ! 

 

 

Inv. Țoncu Maricela – Cerasela 

Școala Gimnaziala ,,N. G. Lupu,, Arsura, jud. Vaslui 

 

 
 

Mama, acest cuvânt magic și frumos cu putere fermecată, reprezintă ființa cea mai iubită și indrăgită 

de mine de pe pământ.Dacă cineva mi-ar spune să-mi descriu mama, aș spune că: ,, Mama mea este o ființă 

gingașă și frumoasă. Părul sau este lung și ondulat ca valurile mării, iar ochii ei mari sunt ca două diamante 

pline de căldură, blândețe și ințelepciune. Niciun trandafir nu o poate intrece in frumusețe și niciun ghiocel 

in delicatete. Mâinile sale sunt agere si catifelate. Glasul sau melodios imi străbate inima si mi-o umple de 

bucurie si fericire, iar privirea sa este blândă și luminoasă. Sufletul sau este plin de bunătate și ințelegere. 

 

Aș putea spune că mama este un inger trimis din cer pentru a mă ajuta să trec mai ușor peste greutățile 

vieții, fiindu-mi alături atunci când am nevoie de sprijin. 

 

O voi iubi, o voi asculta, o voi respecta mereu și ii doresc multă sănătate, fericire, pace sufletească, 

liniște, viață lungă și tot ce există mai bun pe lume! 

 

Ființa cea mai dragă mie... mama. Când aud cuvântul mama spus de fiecare dată cu aceeași gingășie, 

gândul îmi tresare, fața mi se luminează, sufletu-mi se umple de bucurie! O persoană măruntă, cu vocea 

suavă, privirea blândă, părul mătăsos: Mama. 

Ne-a dat viață, ne-a vegheat somnul, ne-a protejat la pieptu-i cald cu răbdare și blândețe, ne-a invățat 

binele și cum să ne ferim de rău. 

Ne-a pregătit pentru greutăți cum a știut mai bine, incât să nu ni se pară foarte grea viața. îngerul meu 

păzitor, prietena mea cea mai bună, mă iubește necondiționat, imi e aproape și la bine și la rău"¦ Mama! 

Adeseori, când imi amintesc de vremurile fragede ale copilăriei, mi se infățisează imaginea clară a 

dragei mele mame: când mă intâmpina in prag ori de cite ori mă intorceam de la școală, mă săruta cu drag, 

imi lua ghiozdanelul din spate și-mi zicea: "Astăzi cum a fost la școala, scumpa mea copilă?!". Nu știam 

ce să-i răspund atunci, doar ii zâmbeam, știam că mă-nțelege,un zâmbet ii era de-ajuns să ințeleagă, să știe 

totul... doar de acela avea nevoie in acel moment 

"Mama”¦o carte deschisă mereu la dispoziția noastră, plină de ințelepciune, pregătită să ne-aline oful, 

să ne-nvețe bucuria. 

Câte lucruri am putut să invăț de la mama! Că omul, mai presus de toate, trebuie să fie cinstit, 

cumsecade, cu bun simț. Am invățat că bogăția unui om se află-n suflet, nu altundeva! Cu ajutorul ei am 

descoperit câteva din tainele lumii: taina scrisului, cititului, croșetatului, unele din tainele gospodăriei; să 

gătești e o artă, să ai grijă de animale e o artă, chiar și să lucrezi pământul e o artă... Cine m-ar fi putut 

invăța mai bine aceste lucruri, dacă nu mama? Cine altcineva ar fi făcut-o mai bine decât ea? 
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Dar după atâta trudă și străduință, ce a obținut mama? Cu ce s-a ales din toate acestea? Cu niște copii 

harnici, educați, onești, care o respectă și o iubesc... chiar ea ne-a spus-o, și ne-a mai spus că noi pentru ea 

suntem cea mai mare alinare, cea mai mare bogăție"¦ 

Mulțumim, mulțumesc, mama! 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRII RELAȚIEI                           

ȘCOALĂ-FAMILIE ÎN DEZVOLTAREA OPTIMĂ A COPILULUI 

 

Prof. Țone Sonia Alina                                                                                                          

Grădinița cu Program Prelungit Perluțele Mării, Constanța 

 
În toată lumea, angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru 

reuşita participării şcolare. La orice copil, în general şi în mod particular la copiii cu CES, gradul de interes 

şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele şcolare obţinute 

de copii. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul 

educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare.  

Un rol foarte important al şcolii este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, 

de a face faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.  

Atât şcoala cât şi familia sunt cei doi factori educaţionali importanţi, cei doi piloni de rezistenţă ai 

educaţiei elevilor, atât din învăţământul de masă, cât şi din învăţământul special, în centrul cărora 

pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei, proces complex, care începe de la cea mai fragedă vârstă. 

Până la intrarea în şcoală, toţi membrii familiei sunt implicaţi în realizarea procesului de educare a copilului. 

Se vorbeşte adesea despre „cei şapte ani de-acasă”, ( mai nou, despre cei şase), etichetă fără conţinut 

pentru unii, dar semnificativă pentru cine cunoaşte mai bine influenţa covârşitoare a educaţiei din familie 

pentru tot restul vieţii, în bine sau în rău, după cum copilul a avut norocul sau neşansa de a creşte într-un 

mediu prielnic sau într-unul nefavorabil. După intrarea copilului la şcoală, educaţia lui este preluată în mare 

măsură de şcoală. 

Dacă familia este nucleul societăţii, şcoala este societatea însăşi redusă la o scară de proporţii 

adecvată vârstei şcolarului. O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia 

înţelege bine menirea şcolii: aceea de a fi „principal izvor de cultură şi factor de civilizaţie” şi nu un 

“depozit” în care îşi duc copilul spre prelucrare şi mai apoi il iau în variantă finită, fără implicarea, ori 

colaborarea lor. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie trebuie să se realizeze în toate aspectele concrete ale procesului 

instructiv-educativ: învăţătură, frecvenţă, comportament, ţinută sau în mod facultativ (cercuri pe 

specialităţi, echipe artistice, competiţii sportive). Sub orice formă s-ar manifesta elevul, învăţătorul şi 

părinţii trebuie să acţioneze la unison, fără compromisuri şi abandonări în faţa greutăţilor întâmpinate, când 

este cazul. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 

şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare (instituţionalizată) a educaţiei părinţilor 

şi a colaborării şcoală-familie: 

a) asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativa (au apărut pentru prima 

oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut); 

b) şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 

Germania); 

c) consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol 

informaţional, consultativ şi decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); 
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d) comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 

probleme (în ţările est-europene). 

Un Raport asupra relaţiilor dintre şcoala şi familie în ţările Comunităţii Europene bazat pe cercetări 

comparative, documentare şi empirice (prin anchetă de opinie cu chestionare aplicate pe un lot de 1744 

conducători de instituţii şcolare) enumera patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să 

stabilească legături între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia reflecta astfel libertatea 

părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc; exista diferenţe între ţări privind: măsura în care părinţii pot 

alege între diferitele şcoli şi cursuri pe care să le urmeze copiii lor; măsura în care părinţii trebuie consultaţi 

de responsabilii şcolari etc.);  

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 influenta 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 şcoală;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să 

influenţeze gestiunea şcolară. 

Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi 

la profesori şi administratori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de efort 

material şi de timp). 

Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind 

educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului; impactul 

mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; randamentul pedagogic şi datoria parentala; 

participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional din instituţia şcolară. Se considera, în general, 

ca problema este de atitudine; este dificil de pretins, atât la părinţi, cât şi la profesori, ca relaţia de colaborare 

şcoală-familie (nu) este doar un "drept de opţiune" (Faber, Mazlish, 2010, 110). 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolarizarea copilului presupune, cel puţin, ca 

fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru 

educaţia copilului; importanta atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu 

şcoală. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o 

pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în 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. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoală şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru 

educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin 

educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de susţinere a şcolii, în 

probleme needucationale; ca grup de cooperare care consideră educaţia ca un proces comun în care părinţii 

şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; ca grup de apărare a intereselor care 

consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport cu interesele altor grupe. Cele mai frecvente 

obiective ale asociaţiilor naţionale de părinţi sunt: 

a) sensibilizarea părinţilor privind drepturile şi îndatoririle lor, influenţa comportamentului lor asupra 

copilului; 

b) informarea părinţilor prin publicaţii, radio şi televiziune privind problemele specifice; 

c) formarea părinţilor prin cursuri destinate acestora, consultaţii (la sediu, telefonic, prin publicaţii) 

pe probleme de interes (medicale, juridice, psihologice etc.);  

d) reprezentarea părinţilor (reprezentanţii sunt obligaţi să apere interesele celor pe care îi reprezintă, 

să raporteze periodic acestora problemele dezbătute în consiliul de participare şcolară). 

Există două teorii importante privind relaţia şcoală-familie: 
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▪ teoria profesionalismului care consideră că un element esenţial serviciul făcut altora, fără a gândi la 

avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competenţă, servirea clienţilor, un cod de etică profesională; 

▪ teoria schimbului care consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal; se considera 

privilegii tradiţionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă  

▪ Se pot deosebi trei etape în evoluţia relaţiei familie-şcoală: 

a) etapa şcolii autosuficiente: şcoala este considerată o instituţie închisă, care nu influenţează mediul 

familial şi nu se lasă influenţată de el, prin urmare contactele cu părinţii sunt rare şi nu există colaborare.  

b) etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influenţa factorilor familiali 

asupra rezultatelor şcolare, însă părinţii continuă să creadă că şcoala este autosuficientă.  

c) etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinţii şi profesorii descoperă împreună că neîncrederea 

este puţin câte puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii şi relaţia familie - şcoală este din ce în ce 

mai încurajată. 

Se prevede ca în ţările Comunităţii Europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia 

în care accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un "contract 

parental" privind copilul individual; contractul între familie şi şcoala nu se mai considera doar ca un "drept 

opţional", ci ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 
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Proiect educational                                                                                                                            

Cei șapte ani de acasă! 

 

Învătătoare TOPÎRCEAN ANCA-MARIA                                                                                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIA/JUDEȚUL SIBIU 

 

Educația copiilor incepe în primul rând cu educația adulților din familie. Pentru a ne putea crește 

copiii, avem nevoie noi ca parinți, să ne creștem și să ne dezvoltăm. Nu exista un punct finit pâna la care 

să facem asta, ci este un proces continuu. Toată viața trebuie să invațăm si noi ca părinți. Ceea ce facem 

noi în fiecare zi acasă cu copiii nostri este un fundament pentru viitor. Această bază este pusă o dată este 

un strict necesar pentru a-i învăța despre lume. 

Un copil care crește într-un mediu armonios, de siguranță, de iubire, va avea o perspectivă bună 

asupra lumii. Un alt copil care va fi supus fricii, va vedea violență fizică, verbală, va avea o altă imagine. 

Când vine vremea să plece sa descopere lumea, fiecare o va analiza prin prisma acelor ,,ochelari,, cu care 

a plecat de acasă. O familie in care adulții (mama, tata) au dificultați relaționale, este o familie în care și 

copilul suferă. Nu înseamnă că totul trebuie să fie roz, ci înseamnă ca e important să existe o dinamică de 

reparare.  

Greșim, copilul vede, învațăm să reparăm și o facem. El ne observă și va ști la rândul lui să repare 

relațiile (de prietenie, locul de muncă, în viitoarea lui familie). Eu zic că întreaga noastră muncă în creșterea 

copiilor ține de a le fi bune călăuze pe acest pământ. Credința în DUMNEZEU, educația religioasă de 

asemenea sunt lucruri primordiale în educarea copiilor, în formarea lor ca adulți. Mama de când este copilul 

mic, trebuie să-l ia de manuță să-l ducă la sfânta biserică și cu siguranța acel copil va deveni un adult 

echilibrat, care va reuși să se agațe de ceva atunci când întampină necazuri in viață. 

Ei cred că sunt echipați cu tot ce au nevoie, dar prin relația cu noi isi descoperă ,,semințele interioare,, 

se autodefinesc.  

Majoritatea parinților sunt sunt extrem de ocupați, se gândesc ca iși vor crește copiii din mers. Nu au 

vreme de citit cărti, de îndrumări, de inspirație. S-a observat ca sunt oameni care le vine natural să-și crească 

pruncii cu blândețe, in iubire și siguranță. Sunt alte persoane care fac eforturi, care îsi doresc mai mult, mai 

bine dar nu știu cum. Ei sunt cei care solicită sprijin. Și sunt alții care merg pe principiul ,,dacă eu am 

crescut cu o palmă si nu am nimic, iacă nici copilul meu n-are nimic,,.  

Se pot distinge câteva lucruri foarte importante pentru a fi pe deplin creionat in bine, având cei 7 ani 

de acasă. Expresia ,,cei 7 ani de acasă,, poate fi folosită în general pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, cu toții credem că educația din primii ani de acasă , de care cei mici au parte 

in familie, definește în buna masură viitorul adult. 

POLITEȚEA, oglinda familiei. Familia trebuie să asigure copilului un nivel rezonabil de politețe, să-

l învețe reguli, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficent, un grad de dezvoltare emotională 

care să-i dea posibilitatea să-și controleze fricile și emoțiile și capacitatea de relaționare socială.  

EDUCATIA PRIMITA IN FAMILIE. Se pot creiona, evident generalizari. Printre principalele 

ingrediente care compun ceea ce se întelege, în mod tradițional, un copil ,,bine crescut,, regăsim:  

SALUTUL.  

Este prima normă de conduită învațată in familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii si continuând pe urmă firesc cu ,,buna ziua,,.  
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COMPORTAMENTUL IN PUBLIC 

 Un copil bine crescut ,,știe să răspundă la întrebări si să susțină la rându-i, conversația,, își așteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește. 

COMPORTAMENTUL CU PRIETENII 

Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulților. Jocurile copiilor sunt experiențe care, pe 

langă că aduc destindere si voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 

de a învăța exersa si testa comportamente corecte.  

ÎNȚELEGEREA NORMELOR SOCIALE 

Prin imitație și suficientă practica, copilul deprinde cu ajutorul părinților ceea ce ,,se face și ceea ce 

nu se face în societate.  O bună creștere implica și cunoașterea și aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii 

în care trăim. 

MANIERELE LA MASA 

O bună creștere presupune folosirea eficiența a tacâmurilor, respectul comesenilor si a celui/celei care 

servește masa.  

RECUNOAȘTEREA GREȘELILOR 

Îmi pare rău ,, este, la fel ca și ,,te rog,, o expresie manierată. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să 

o audă și din partea adulților din jurul lui. Astfel, va învața că recunoașterea greșelilor și sinceritatea, 

exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune ci de respect și demnitate. 

TACT ȘI TOLERANȚĂ 

Un copil ,,bine crescut,, învața de la părinți ca a râde de slăbiciunea , defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifica în primul rând pe noi. Va face diferența în timp între râsul sănătos si 

spiritul de glumă si râsul care jignește, care deschide răni și îl va evita pe cel din urmă.  Bineîneles ca toate 

ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experiența, cu încercări, eșecuri și reușite. 

Cei 7 ani de acasă se formează la vârsta educației timpurii dar și pană la vârsta de 14 ani, chiar și mai 

mult.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: NICOLETA TORJ 

GPP. NR. 23 ORADEA 

 

 
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. 

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 
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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.  

 

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, scoala 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 

 

-Torok Maria- 

 
Familia reprezintă căminul, siguranța, locul unde se dezvoltă un copil. Este foarte important ca în 

acest mediu copilul să dezvolte atât fizic, moral cât și din punct de vedere intelectual. Copilul în primii ani 

de viață este dependent de părinți, îi are ca pe exemplu unic, și din acest motiv este foarte important ca 

părinții să pună accent la fel de mare pe educația psihică cât și pe cea fizică. 

Deoarece legătura între copii și părinți este una specială, copii insușesc obiceiurile, comportamentul, 

reacții, stiluri mult mai ușor si mult mai rapid de la ei. Părinții, care nu în ultimul rând au și o autoritate în 

viața copiilor, au o influență esenșială în dezvoltarea acestora.  

Putem să spunem că familia reprezintă prima școala a copilului în dezvoltarea intelegineței 

emoționale a acestuia, doar după familia vine instituția școlii și a profesorilor. În familie învață copilul cum 

să privească lumea din jur și cum să interacționeze cu ceilalți membrii ai societății care va avea un impact 

imens asupra reușita lui școlară. 

A auzit toată lumea de expresia „cei șapte ani de acasă”. Deși primii ani sunt esențiale în dezvoltarea 

copilui pe plan emoțional, însa educația în acest sens nu se încheie niciodată. Aceste lecții se modifică 

concomitent cu dezvolatrea și vârsta copilului.  

Chiar dacă copilul este format și de educator, profesori sau alți adulți, părinții sunt factorii 

determinanți și permanenți: ei pot cel mai bine să învețe să recunoască, să stăpânească și să comunice 

sentimentele. Factorii familiali sunt determinanți pentru debutul celui mic în activitatea școlară. 

Un copil care nu este pregătit adecvat, atât emoțional cât și intelectual, pentru școală are un dezavantaj 

foarte mare. Un elev care nu se poate concentra, este pesimist, nu poate să interacționeze cu colegii, este 

anxios, are o dificultate mare de dezvolta pe plan școlar și nu poate să țină ritmul clasei în general.   

Relația și reacția unui copil față de școală depinde foarte mult de inteligența lui emoțională, care 

determină capacitatea lui de a adapta, de a învăța. Toate aceste lucruri sunt influențați de empatie, 

curiozitate, conștiența de sine, modul de comunicare, cooperare etc.  

Nivelul de dezvoltare al acestor elemente de inteligență emoțională este direct proporționat cu 

creșterea în familie și formarea unei culturi a sentimentelor. 

Primii ani de școală sunt esențiali în dezvoltarea copiiilor, reprezintă fundația educațională și totodată 

îi pregătește pentru toate obstacolele și provocările pe care le întâmpină în viața lor mai departe.  

Însă baza este foarte importantă, iar această bază este acumulată și formată primul rând în familie 

prin educația emoțională în primii ani. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. Trăilă Cornelia 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alexandria, Teleorman 
 

 
,,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 

 

Meseria de părinte este una dintre cele mai dificile pe care adulţii o aleg pentru a o aplica în practică 

şi de aceea se cere o instruire aparte, pentru ea. Nevoia de informaţie privitoare la educarea copiilor de către 

părinţi este reală, şi exprimată la nivelul tuturor dimensiunilor: cognitiv, comportamental, emoţional. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul unde copilul este îngrijit și 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 concomitant educația intelectuală, morală, în scopul 

formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din 

familie, deoarece la acestă vârstă rolul exemplului este foarte important. 

Părinţii care îşi fac timp pentru a citi copiilor încă de la grădiniţă, pentru a-i învăţa alfabetul şi câteva 

cuvinte vor avea copii care la școală vor citi fluent, cu plăcere, care înţeleg ce citesc şi care au o capacitate 

de a raţiona mai bine dezvoltată.  

Limbajul părinţilor influenţează de asemenea foarte mult limbajul copiilor aşa cum au demonstrat 

unele studii în domeniu. 

Indiferent de limba vorbită şi de apartenenţă, implicarea părinţilor are un impact pozitiv asupra 

dezvoltării şcolare a copiilor (Shuk şi Hughes, 2006).  

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. 

Disciplinarea copiilor este un proces, iar părintele trebuie să fie puternic și consecvent în strategia 

disciplinară, interacționand totuși astfel încât să transmit căldură, iubire, respect și compasiune. 

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; 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. 
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Indiferent de vârstă, copilul are nevoie în aceeaşi măsură de o ambianţă caldă, dar şi de supunere, de 

reguli cărora să se conformeze, stabilite în acord cu părinţii.  

Cumpătarea este măsura tuturor lucrurilor; o dozare optimă a căldurii afective şi autorităţii părinteşti 

este premisa unei bune adaptări a copilului. Relaţiile din familie au consecinţe asupra dezvoltării 

personalităţii copiilor. Familia este locul unde se formează personalitatea copilului, o dezvoltare 

armonioasă a fiinţei sale (Moran de Jouffrey, 2005). Tensiunile, certurile din familie sunt traumatizante 

pentru copil. Trăind intens şi repetat aceste tensiuni, nevoia de securitate nu este satisfăcută, iar 

personalitatea copilului se va cristaliza in mod nearmonios (Ionescu şi Bocoş 2001).  

Părinţii trebuie să fie inventivi în ceea ce priveşte orarul copilului, să nu-l încarce prea mult cu 

activităţi extraşcolare, să găsească modalităţi în care să petreacă timpul cu el. În concluzie, se recomandă 

ca părinţii să colaboreze cu şcoala, să se implice în activităţile copiilor, pentru ca aceştia să se simtă mai 

bine şi mai confortabil.  

Copiii vor creste indiferent dacă părinţii se implică sau nu, dar este foarte important felul în care se 

doreşte ca ei să crească. Copiii ai căror părinți se implică în educația lor au multe beneficii: 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. 

 

 

Bibliografie: 
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Primii ani de scoala 

 

Prof. înv. primar: Traistaru Cerasela - Elena                                                                                  

Lic. Tehn. Turceni, Structura Stramba - Jiu 

 

 

Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 

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 informații, de memorare și de însușire 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; 
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- 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. 

 

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”. 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. Trancă Maria-Cristina                                                                                                   

Scoala Gimnazială Gura - Văii, Bujoreni, Vâlcea 

 

 

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. 
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*,,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 

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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DEZVOLTAREA PSIHICĂ                                                                                                            

ŞI CONTURAREA ÎNSUŞIRILOR DE PERSONALITATE 

 

Profesor învăţământ primar: Trandafir Mihaela                                                                               

Şcoala Gimnazială Găgeşti – Boloteşti – Vrancea 

 

Toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod organizat şi structurat 

(în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru instituţionalizat) 

sau,dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător,difuz,neoficial) sunt reunite sub denumirea de forme ale 

educaţiei. 

Educaţia reprezintă  activitatea psihosocială cu funcţie generală de formare-dezvoltare permanentă a 

personalităţii umane pentru integrarea socială optimă, angajată conform finalităţilor asumate, la nivel de 

sistem şi de proces, proiectate, realizate şi dezvoltate prin acţiuni specifice având ca structură de bază 

corelaţia subiect (educator) obiect(educat), într-un context deschis, (auto) perfectibil. 

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. Aceasta este cu deosebire cazul cercetărilor care 

vin dinspre psihanaliză, psihologia socială şi sociologie sustinând că familia este: adevăratul laborator de 

formare a persoanei.  

Transformarea individului în persoană adică în “individ cu status social" este întâi de toate opera 

familiei. Sunt două cauze care explică această influeţă a familiei asupra persoanei: una este legată de faptul 

că acţiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de acela că multă vreme familia e calea prin care 

se canalizează oricare altă actţune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume socială a copilului. Una 

dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de învăţare este că toate urcă foarte repede la început şi 

apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativă.  

Aceasta înseamnă că eficacitatea acţiunii mediului e foarte mare în primii ani, mică mai târziu şi 

foarte mică după 25- 30 ani când totul devine fix şi imuabil; deci familiei  îi revine astfel privilegiul de a-

şi exercita influeţa de la început. Acest privilegiu este dublat de un al doilea: acţiunea familiei nu e numai 

cea mai timpurie dar multă vreme e şi singura având pe deplin monopolul, fiind singurul factor de 

socializare a copilului din perioada preşcolară.  

Perioada preşcolară este una din etapele de intensă dezvoltare psihică. Aceasta are loc sub presiunea 

structurilor sociale, culturale, prin influenţele mass-mediei şi frecventarea instituţiilor preşcolare unde 

copilul ia contact cu cerinţe multiple privind autonomia şi adaptarea la mediul de viaţă.  

În multe situaţii apar diferenţe de cerinţe în gradiniţă comparativ cu cele din familie, ceea ce 

presupune o mai mare varietate de conduite. Ca atare, contradicţiile dintre solicitările externe şi 

posibilităţile interne devin mai active. Pot apare şi contradicţii cum ar fi contradicţia dintre cerinţele interne, 

dorinţele, aspiraţiile, interesele copilului şi posibilităţile de a fi satisfăcute. Pe acest plan se dezvoltă 

negativismul infantil, dar şi o concepere mai profundă, de fond a întregii activităţi psihice, asimilarea şi 

întelegerea a ceea ce e permis si a ceea ce nu este permis, a ceea ce este posibil şi a ceea ce nu este posibil, 

a ceea ce este bun şi ce este rău.  

În aceeaşi ordine sunt şi contradicţiile legate de modalităţi mai simple şi primitive de satisfacere a 

trebuinţelor şi cerinţelor implicate în trebuinţe noi, complexe şi civilizate. Astfel apar conduitele de pe axa 

ordonat-dezordonat, conduite civilizate-conduite infantile.  

Există şi o altă categorie de contradicţii specifice ce se constituie în planul cunoaşterii.  Dezvoltarea 
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imaginaţiei îi permite copilului să descopere faptul că imaginar el poate să se transpună  în orice situaţie, 

chiar şi fantastică, dar în realitate situaţiile de viaţă sunt mai restrânse şi nu au semnificaţia bănuită. în raport 

cu contradicţia respectivă se dezvoltă şi dorinţa de a crea, schimba şi transforma viaţa. 

Preşcolarul mic (3-4ani) este instabil, foarte impresionabil, plânge râzând şi trece uşor de la o 

dispoziţie la alta trăind exploziv şi total evenimentele ce îl impresionează. Totuşi copilul devine mai 

insensibil la semnificaţia evenimentelor şi adoptă conduite mai adecvate la convergenţele sociale pe un 

fond de fragilitate afectivă cu unele manifestări ale crizelor de prestigiu. 

Preşcolarul mijlociu (4-5 ani) devine mai sensibil la evenimentele din jurul său şi este capabil să facă 

aprecieri, relativ corecte, faţă de comportamentul altora. Prin structurarea unor trăsături voliţionale, copilul 

se poate antrena în activităţi de mai lungă durată şi se străduieşte să-i fie de folos adultului. 

Preşcolarul mare (5-6/7ani) manifestă în ansamblu o mai mare adaptare şi inteligenţă, reticenţă în 

situaţii uşor penibile ca urmare a înţelegerii mai adecvate a situaţiilor şi a raporturilor de cauzalitate în 

producerea evenimentelor. Copilul menţine o oarecare opoziţie faţă de adult, opoziţie ce se manifestă 

spontan, dar urmată de dorinţe vădite de reconciliere. Se manifestă evident dorinţa copilului de a fi de folos 

adulţilor. Devine mai atent, imită discret conduitele adulte şi participă la activităţile ocupaţionale ale 

adultului. Capacitatea de învăţare devine activă şi este dublată de interese de cunoaştere unde sunt prezente 

forme mai evoluate de simbolizare în care acţionează integratori verbali. 

O dezvoltare spectaculoasă priveşte planul senzorio-perceptiv. Percepţia devine observaţie perceptivă 

şi este implicată în toate formele de învăţare. Copilul preşcolar este preocupat de cunoaşterea interiorului 

şi exteriorului locuinţei şi al grădiniţei, al străzii, al magazinului, al mobilierului şi să identifice locul 

diferitelor obiecte. Este atent la caracteristicile fiecărui membru al familiei, la identitatea acestora şi 

comportarea lor precum şi la condiţiile de viaţă în activităţile, profesiunile umane. Încep să se consolideze 

generalizări cantitative, logica practică a relaţiilor, mărimea (lung, lat, înalt), cantitatea (mult, puţin, deloc), 

succesiunea şi simultaneitatea (acum, după aceea, întâi, după, deodată), comparaţia (la fel, tot atât), etc. 

Se dezvoltă diferite forme ale reprezentărilor dintre care cele mai importante sunt ale memoriei si ale 

imaginaţiei. Memoria capătă caracteristici psihice şi sociale importante, mai cu seamă datorită vorbirii. 

Imaginaţia contribuie la constructorii posibilului, la înţelegerea vieţii interioare.    La randul ei atenţia este 

importantă în asigurarea desfăşurării oricărei activităţi focalizând şi centrând energia psihicului. Atenţia 

volutară este alimentată de dorinţele şi intenţiile copilului de a finaliza activitatea.  

Dezvoltarea inteligenţei intră într-o nouă etapă. De la faza simbolică, după 3 ani, inteligenţa parcurge 

o etapă de inventivitate ce pregăteşte gândirea operativă complexă. Gândirea înregistrează totuşi progrese 

evidente. Ca formă intuitivă, ea operează cu ajutorul reprezentărilor şi percepţiilor. Întrebările frecvente 

“de ce?” sunt destinate cunoaşterii şi sesizării relaţiilor dintre obiecte sau situaţii.  

Ca fenomen al vieţii de relaţie dezvoltarea afectivităţii trebuie raportată în această perioadă, la 

procesul identificării care trece prin câteva faze. La 3 ani identificarea se manifestă 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. Identificarea se realizează cu modelele umane cele mai 

apropiate, modele parentale.  

Condiţia de identificare parcurge 4 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 insuşirea de conduite, gesturi şi atribute din 

ceea ce spun alţii că seamănă copilul cu modelul. În mod obişnuit identificarea mai activă este cu părintele 

de acelaşi sex.  
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR                                              

CONDIŢIA PRINCIPALĂ A REUŞITEI ŞCOLARE 

 

Prof. înv. primar. Trăneci Daniela                                                                                         

Școala Gimnazială Udrești, Dănicei, Vâlcea 

 

Familia exercită o influenţă deosebit de importanta  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, emoţional etc. 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. 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. 

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. 

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 
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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 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.  

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante şi 

accesibile vârstei.Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 

faţă de cealaltă .Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în  aşteptările părinţilor privind 

activitatea cadrelor didactice: 

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. 

  

Bibliografie:  

Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L.,  „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli 

normale, E.D.P., R.A., 1997 , pg. 17-21; 

Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992, pg. 19-35.  

Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1974, pg 13-29; 

Nicola, I.,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992,pg. 32-41; 

*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.     
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

TRAȘCĂ DANIELA 

G. P. N. BOTENI 
   

 
Motto: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai ma re 

măsură, dacă, voi reuşi sau voi eşua în viaţă! 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) 

 

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. 

De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă 

depinde practice comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul 

important pe care-l au în formarea personalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună dreptate, că familia este 

prima şcoală a copilului în care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în societate. Acţiunile educative 

exercitate de părinţi trebuie să fie continue, raţionale, şi să ţină cont de dezvoltarea fizică şi psihică a 

copilului. În familie copilul se bucură de un climat afectiv sporit care -i conferă mai multă 

siguranţă.Climatul de căldura din familie, preocuparea părinţilor de a le oferi copiilor condiţii cât mai 

bune de viaţă constituie un factor important al educaţiei. Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte 

copilul in familie. Copilul trăieşte practic, faptele părinţilor (care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele 

frazelor care i se spun.  

J.Look spunea: “Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. 

Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă securizantă, principala structură protectoare, 

oricând și întotdeauna primitoare absolut necesară existenței lui. În familie copilul are parte de primele 

lecții de viață, părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare..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. 

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 de-

acasa”. 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, 
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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. 

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 ta.  Cei 7 ani de-acasă sunt cheia către 

succesul lui social. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa 

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 să fie, părinţii, un bun model pentru el. E bine să înveţe lucrurile simple încă de la 

vârstă fragedă: să salute, să spună „te rog” şi „mulţumesc”. 

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.  

Acum, dupa cum am vazut in viata, sunt multe persoane care pur si simplu nu pot fii respectate, pentru 

ca nu stiu sa se comporte in lume si care probabil nu au cei 7 ani de acasa, care sa-i confere un echilibru si 

respect fata de cei din jur. Multi datorita comportamentului ciudat fata de semenii lor, se autoizoleaza de 

cei din jur si tind sa dispara asa treptat din viata sociala.  

Cei 7 ani de acasa sunt pentru unii, si pe buna dreptate, piatra de temelie a vietii pe viitor. De acesti 

ani depinde de cum vei fii integrat in societate, cum vei fii agreat de cei din jur si bineinteles iti poti ordona 

viata si stilul de viata alaturi de cei dragi.  

Trebuie stiut faptul că educaţia, bunele maniere, regulile morale sînt cheia către adaptarea copilului 

în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decît unul căruia îi 

lipsesc cei şapte ani de acasă. Dar educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de cîţiva factori: relaţia 

afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe 

care le transmite copilului. A avea cei sapte ani de acasa înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-

cuviinţă tot timpul, în orice situaţie, cu toată lumea: cu parinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu 

vecinii etc. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care parinţii o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. Trif Mariana Gabriela                                                                                                                               

Grădinița cu P. P. Nr. 3 Șimleu Silvaniei, Jud. Sălaj 

 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să 

pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

 

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de colaborarea dintre doi factori educaţionali de 

bază: grădiniţă şi familie. De aceea, în cadrul parteneriatelor desfășurate cu părinții dorim să descoperim 

cheia unităţii de acţiune- “Împreună vom reuși”. 

Intr-o societate care evoluează sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită 

individualului abilități de adaptare rapidă la situații noi, educația trebuie să răspundă în primul rând nevoilor 

individuale, asigurând în același timp șansele de integrare și dezvoltare socială personală. Una din pârghiile 

de intervenție care actionează la nivelul educației preșcolare și care pot susține acest deziderat, este 

dezvoltarea unei relații parteneriale grădiniță-familie, definite printr-o comunicare reală, constructivă în 

interesul copilului. 

Practica participării parinților la educația copilului preșcolar în mediul familial și unitatea de 

învățământ, se dovedeste a fi focalizată preponderent pe elemente de asigurare a securității personale, a 

stării de sănătate, pe satisfacerea trebuințelor primare, fiind mai puțin orientate spre implicarea în 

socializarea și educarea copilului preșcolar. 

Daca nu se intervine printr-un program de consiliere a părinților, de informare privind modalitățile 

concrete prin care pot participa la educația copilului preșcolar, sarcina formarii și educării acestuia, cazând 

numai în responsabilitatea grădiniței, aceasta nu își va putea atinge scopurile educaționale, la standardele 

propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite. 

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 preșcolarii 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. 
 

- De ce este importanta 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, 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. 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor, le 

crează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor.  

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obisnuiește să 

utilizeze factorii naturali (apă, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. 

In cadrul familiei copilul îți însușește limbajul. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea 

exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Ca prim factor de educație, 

familia oferă copilului aproximativ 90% din cunostințele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupațiile 

oamenilor, obiecte casnice etc.).  
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Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 

observație, memoria și gândirea. Copiii pun cele mai multe întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinții 

îi ajută să-și însușească un număr mare de cunoștinte, răspunzând cat se poate de corect și exact.      

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija fața de lucrurile încredințate. In 

realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil 

.Aceste notiuni 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 sunt cei care realizează contactul 

copilului cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu 

viața socială (tradiții, obiceiuri străvechi Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în acelasi timp, 

iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin ,,a fi si a deveni". 

Familia exercită o influentă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștiințele, 

deprinderile, obișnuințele de comportament, preșcolarul le datorează educației primite în familie.          

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.  

De aici utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei șapte ani de acasă". 
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Rolul factorilor sociali, familia și școala în reușita școlară 

 

 
Trif Ramona Maria 

 

 
Orice părinte își dorește succes și performanţă din partea copilului în activitatea școlară. Calificativul 

„foarte bine”, premiul sau coroniţa de la sfârșitul anului școlar sunt momente dorite și așteptate atât de 

părinţi cât și de copii. Este foarte important ca familia să-și cunoască foarte bine copilul și să fie realiști în 

ceea ce privește capacitățile, potențialul propriului copil, pentru a evita suprasolicitările riscând un eșec 

școlar, sau să nu se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. 

 

Cu cât școala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se 

constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-școală adecvate, obţin 

performanţe școlare ridicate și au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de școlarizare pe care doresc 

să-l parcurgă. 

Realitatea de zi cu zi a familiei este diferită azi de cea a generațiilor anterioare. Părinții și copiii îți 

petrec mult mai puțin timp împreună și aproape toți adulții se confruntă cu o permanentă dorință de a 

echilibra cererile vieții de familie, cu cele ale slujbei. Într-o vreme în care părinții se află sub presiuni 

fantastice, care-i fac mai puțin capabili să participe la viața copiilor lor, există o nevoie și mai mare de a se 

implica, mai ales în educație. 

Școlile trebuie să răspundă nevoilor părinților și să le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei să 

se poată implica în procesul de învățare al copilului. În același timp, părinții trebuie să încetinească ritmul 

vieții cotidiene, acordând mai multă importanță deținerii de către urmașii lor a unei educații superioare, de 

calitate. E util ca ei să servească drept model pentru copiii lor. 

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 și scăderea fenomenului delincvenței. 

Îmbunătățirea relației școală-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învățământului 

românesc. În condițiile în care școala reprezintă pionul principal al educației tinerei generații, dar nu 

suficient, educația de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalității se 

pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecție, în funcție 

de abilitățile pe care le dezvoltă, climatul educațional și afectiv existent la nivel familial. 

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. Se poate spune că fiecare copil este oglinda 

universului său familial. Părinţii servesc drept ghizi, modele pentru copiii lor. 

Pe fondul protecţiei asigurate de cadrul familial, copilul se poate concentra mai mult asupra sarcinilor 

școlare, iar rezultatele la învăţătură vor fi mulţumitoare. Dimpotrivă, într-o familie permanent frământată 

de tensiuni, lipsă de încredere și de afecţiune, scandaluri permanente, ostilităţi între părinţi, o situaţie 

materială precară, un copil nu se poate dezvolta armonios. Toate aceste stări de tensiune au influenţă asupra 

sensibilităţii lui, îi tulbură conștiința și-l fac să nu mai acorde o importanţă deosebită activităţii școlare. 

Datorită tensiunilor din familie se poate ajunge la rezultate foarte slabe la învăţătură, corigenţă, 

comportamente deviante în școală și societate, absenteism școlar, consum de alcool și de droguri. Până la 

urmă, se ajunge la situaţia în care, dacă nu se stabilește o serioasă legătură psihică între părinţi și copii, 

însoţită de respect și încredere reciprocă, se poate vorbi despre un eșec educativ. Familia are rolul decisiv 

în educaţia și formarea copilului, în pregătirea sa pentru viaţă, iar părinţii sunt datori să nu uite acest lucru. 
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Familia și școala 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-și exercita funcţia educativă pe care o deţin. 

Întrucât atenţia instituţiilor guvernamentale s-a concentrat în cea mai mare măsură asupra pregătirii 

școlii pentru a face faţă schimbărilor survenite în societatea românească din ultimii 15 ani, ar fi de o reală 

necesitate orientarea preocupărilor în direcţia sprijinirii familiei în efortul ei de a asigura succesul personal, 

social și profesional al copiilor. 

Dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii se poate realiza în mediul familial și mai apoi în cel școlar, 

unde elevul începe să-și contureze o imagine de sine, începe să-și dezvolte încrederea în sine. Copilul, 

tânărul, dar și adultul, devin conștienți de imaginea de sine numai în situaţiile de grup, în activităţile 

colective sau în relaţiile zilnice cu ceilalţi. 

Fiecare facem parte simultan din mai multe grupuri care interferează: familia, clasa de elevi, 

profesorii, prietenii, etc. Tânărul, mai ales cel din clasele terminale, poate face diferenţa dintre imaginea 

socială de sine, cu alte cuvinte despre aprecierea celorlalţi despre el, și stima de sine (imaginea de sine), 

adică așa cum se percepe pe sine însuși. 

Copiii și tinerii vor să fie apreciaţi, respectaţi și iubiţi indiferent de rezultatele școlare, însă părinţii și 

profesorii fac de cele mai multe ori aprecieri pozitive numai atunci când văd performanţe. Neîncurajarea 

celor cu rezultate slabe la învăţătură duce la lezarea imaginii de sine, iar remedierea acestei stări de fapt se 

poate realiza numai prin apreciere și recompensă. 
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FAMILIA ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

Prof. înv. primar: TRIPON CARMEN                                                                                        

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA 

 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin  

şi  During,  1994. 

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, el dezvoltându-se din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, 

moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

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. 

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’’. 

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 
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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. 

Pentru o bună educație a copilului este necesară conlucrarea familiei cu școala. Unitatea de acţiune a 

celor doi factori (școală – 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-școală, școală-familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii: educaţia 

timpurie pentru viaţă a copiilor. 

Stabilirea unui program comun de educație în școală și în familie, fixarea unor sarcini ale educației 

în familie care să susțină, să întărească și să întregească munca educativă din școală sunt condiții de 

asigurare a unei unități de vederi a școală 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 parteneriatelor cu școala 

în creșterea calității educației în familie 

 

 

Prof. Troașe Iulia 

Școala Gimnazială „T. V. Ștefanelli” 

Câmpulung Moldovenesc 

 

 
 

Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de mult efort pentru 

construirea unei relații stabile, 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 timp 

îndelungat pentru selecționarea problemelor comune și pentru a-și oferi ajutor reciproc în problemele 

întâlnite.  

 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupun, 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.  

 

Şcoala nu-şi poate îndeplini menirea educativă fără a avea sprijinul familiei. De fapt, finalitatea 

activităţii  desfăşurate în şcoală este reprezentată  de copilul apt să facă faţă nevoilor sociale, să se integreze 

armonios în societate, să fie cât mai util comunităţii de care aparţine. Acest deziderat nu poate fi atins fără 

a fi implicat un partener vital al actului instructiv-educativ, adică familia. Revigorarea acestui parteneriat 

include reconsiderarea rolurilor părinților în educație, reconsiderare venită pentru a sprijini din punct de 

vedere academic, social, comportamental și emoțional învățarea copiilor. 

 

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. 

 

Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se 

constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin 

performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc 

să-l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul de interes faţă 

de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile cadrelor didactice etc.  

În societatea actuală, un număr mare de familii întâmpină dificultăți.   

 

Un parteneriat cu familia  este o activitate dedicată direct părinţilor pentru a-i sprijini în mai buna 

cunoaştere a copiilor lor, pentru a le da răspunsuri privind metodele şi mijloacele prin care să comunice 

mai bine cu aceştia, pentru a oferi informații, metode și tehnici cu ajutorul cărora să treacă mai ușor peste 

situații dificile care apar și care influențează viața de familie, cu repercusiuni asupra activității școlare. 

Aceștia găsesc astfel sprijin informaţional şi emoţional în relaţia cu copiii.  

 

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.  
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Aceștia vor fi mai interesați să participe la astfel de întâlniri, dacă aici vor găsi informații, idei, soluții, 

tehnici, exemple de bună practică, pe care să le folosească în scopul îmbunătățirii relațiilor cu copiii, 

înțelegându-le sentimentele, nevoile, dorințele, problemele cu care se confruntă.  

 

În cadrul unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondiționată, căldură, 

empatie, parteneriatul are șansa de a fi constructiv. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 

 
Prof. TROFIN DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 

 

 
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.            

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. 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. 

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. 

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 

2612 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. 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 

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, 
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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. 

Până la 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. 

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. 

Între școală, familie și comunitate trebuie să existe un parteneriat stabilit în beneficiul copilului. 

Copilul trebuie considerat cea mai importantă resursă a societății pentru că doar prin el se poate asigura 

viitorul și continuitatea moștenirii culturale. Dar pentru a asigura un viitor pozitiv al acestei „resurse” cea 

mai importantă investiție este educația. O educație făcută cu responsabilitate, cu rădăcini temeinice 

întemeiate în familie, cu trunchi puternic format în școală și ramuri bogate întrepătrunse în comunitate. 

„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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„CEI 7 ANI DE ACASĂ” - „Din suflet pentru mama” 

 

 
Profesor pentru învăţământ primar, Trofin-Radovici Lenuţa 

Şcoala Gimnazială „Grigore Tabacaru” 

 

 
"Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care 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.” (Antoine de Saint-Exupery) 

 

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale incă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza a acestei expresii: normele de 

conduită se învaţă din familie. Şcoala şi alte medii educationale nu pot ulterior decat să confirme şi să 

consolideze normele deja deprinse din familie. 

 

Aducând în discuţie 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.  

 

Desigur 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%. 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. 

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. 

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.  

Mama ocupă un rol deosebit. În acest sens observăm două tipare:  

- Modelul mamei tradiţionale impune prin perseverenţă și rigiditate, emite o serie de aşteptări  legate  

de  comportamentul  copiilor  în  raport  cu  orientările  ei  formale  în domeniul creşterii şi educaţie acestora. 

Mama  deţine conducerea  gospodăriei, asigură igiena fizică şi psihică a copilului şi îl întroduce  pe  acesta 

într-o serie de activităţi bine stabilite. 

- Modelul   mamei   moderne presupune  preocuparea  pentru  încurajarea  şi  susţinerea afectivă  a  

copilului  în  dezvoltarea  sa,  aceasta  nu  exclude rolul  menajer,  implică  o schimbare a ierarhiei 
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activităţilor, orientarea ei fiind axată pe dezvoltarea personalităţii din  punct  de  vedere  instructiv-educativ, 

decât pe impunerea unor forme de disciplină constrângătoare. 

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. 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. 

- Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în 

acest mod vor reţine mult mai repede. 

- 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. 

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, membru de bază a societăţii.  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.  

Am convingerea 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”. 

  

În conformitate cu prevederile Convenției privind Drepturile Copilului (CDC) părinții au dreptul și 

responsabilitatea de a oferi copilului său o bază bună pentru creștere și dezvoltare, oferindu-i dragoste, 

vorbind și comunicând cu el, citindu-i și jucându-se cu copilul. 
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Socializarea copiilor este un alt aspect care va fi abordat în modulul dat și participanții vor avea 

posibilitatea să identifice acțiuni concrete pe care le pot întreprinde pentru ca acest proces să decurgă firesc 

și productiv pentru copil: părinții sunt primii actori sociali cu care copilul interacționează/ se socializează, 

apoi grădinița și prietenii, școala.  

În acest proces este important de  a-i  oferi  copilului  posibilități  multiple  de  interacțiuni,  asigurîndu-

i  securitatea emoțională și dezvoltarea abilităților sociale. 
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Educația în familie                                                                                                                        

Cei șapte ani de-acasă 

 

Prof. înv. primar: Trofor Mariana 

 

La dezvoltarea vieții psihice a copilului contribuie factorii, biologici, genetici, sociali, culturali, 

educaționali și, nu în ultimul rând, spirituali. 

Fără o educație timpurie în familie, fără o ereditate normală și fără condiții favorabile dezvoltări 

psihice a copilului, nu se poate elabora și perfecționa structurile de personalitate, conștiința și caracterul 

acestuia. 

Este important de menționat că factorii devenirii ființei umane, respectiv ereditate, mediu și educație, 

nu acționează individual, ci împreună. 

Drumul cel mai lesne de a-i afla personalitatea copilului este prin intermediul jocului, știut fiind faptul 

că prin joc copilul își arată inteligența, voința, caracterul dominant. 

Datorită activismului său intern, copilul este capabil să desfășoare activități proprii de joc, învățare, 

cunoaștere, simțire, participare, comunicare, rezolvare de situații problematice, relaționări sociocognitive 

și socioafective cu semenii. 

De-a lungul anilor au fost evidențiate multiple valențe ale jocului. Prin joc, copilul își dezvoltă 

potențialul biopsihic, își dezvoltă spiritul de observație, își cultivă flexibilitatea gândirii, inventivitatea, 

inițiativa, își dezvoltă spiritul de cooperare și de echipă.  

Prin caracterul lui practic, jocul mijlocește cunoașterea directă a lumii și, mai ales cultivă deprinderi, 

trăsături complexe de caracter, convingeri și puternice trăiri emoționale. 

Jocul este imaginea dintr-o oglindă a unei vieți reale în scopul de a cunoaște mai bine, de a o explora, 

de a-și lărgi orizontul imaginativ și comunicativ, de a-și forma anumite deprinderi. 

Cu cât copilul este implicat mai mult în activități diverse; vede, cunoaște, înțelege, cu atât capătă 

experiență, metodă importantă la care se apelează în învățământul preșcolar și primar. Cunoscând locul pe 

care îl ocupă jocul în viața copilului este ușor de înțeles eficiența folosirii lui în procesul instructiv educativ.  

Totodată, jocul devine un mijloc eficient de educație: disciplinează fără constrângere pe jucător atât 

sub aspectul desfășurării acțiunilor obiective, cât și sub raportul comportamentului social. 

Regăsindu-se în joc, copilul va avea o comportare mult mai activă, aceptând competiția cu sine însuși 

și cu ceilalți parteneri de joc. 

În viața de zi cu zi, părinții – de la bunici la nepoți / copii – se relaxează, dar se și formează apelând 

la jocuri diverse: jocuri senzoriale, de observare, de dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoașterii 

interactive, jocuri literare / lingvistice, muzicale, matematice, jocuri sportive, jocuri tehnologice (de 

asamblare, aplicații), jocuri de orientare, jocuri de cuvinte încrucișate, jocuri pe calculator, jocuri cu reguli 

transmise prin tradiție, jocuri de rol etc. 

Pretutindeni întâlnești persoane rezolvând probleme de enigmistică: în sălile de așteptare ale 

trenurilor și avioanelor, în stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trenuri și până la tramvaie, jocuri 

în care sunt implicați și copiii. Jocurile de enigmistică îmbină utilul cu plăcutul deoarece prin completarea 

rebusului introduc noțiuni sau reactualizează cunoștințele anterioare.  
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Mijloacele rebusistice contribuie la dezvoltarea vocabularului copiilor, la fixarea unor concepte 

operaționale, la extinderea orizontului informativ al copiilor, la consolidarea și valorificarea cunoștințelor 

într-o manieră creatoare. 

Avantajele utilizării acestor jocuri ale inteligenței sunt unanim recunoscute: dezvoltă la elevi 

gândirea, limbajul, atenția, voința, memoria, creativitatea, activează și elimină plictiseala. 

Pot fi integrate cu succes jocurile cu cuvinte încrucișate (în completarea careurilor se folosesc numai 

majuscule de tipar, fără semne diacritice), la clasele mici copiii vor descoperi mai întâi cuvintele scurte. 

Anagrama este problema enigmistică în care prin schimbarea ordinii literelor unui cuvânt dat, se 

obține un alt cuvânt cu înțeles diferit față de acela de la care s-a pornit, obținându-se, chiar mai multe 

cuvinte. 

Metagrama este un alt joc enigmistic în care prin schimbarea unei litere din structura unui cuvânt se 

obține un alt cuvânt: BRAD – GRAD; GRAD – BRAV; BRAV – GRAV; GRAV – GRAM. 

Palidromul constă în descoperirea unui cuvânt care, citit de la stânga la dreapta sau de la dreapta la 

stânga, va da, grafic, același cuvânt: COJOC, CAIAC. 

Polidromul presupune găsirea unui cuvânt care citit direct are un înțeles, iar citit invers are alt înțeles: 

ARAMA – ARAMA; ION – NOI; LIN – NIL; COT – TOC. 

Criptograma este un joc enigmistic în care se împart cuvintele în litere sau silabe ce se înscriu într-o 

formă geometrică regulată. Pentru dezlegare se pornește dintr-un anumit loc – de obicei din colțuri și dintr-

o ordine indicată. 

Logogriful constă în obținerea unui cuvânt nou prin eliminarea uneia sau a mai multor litere ori silabe 

dintr-un cuvânt inițial dat. există logogrifuri în versuri, proză. Condiția acestui joc este de a nu rămâne nicio 

literă neintegrată în cel puțin unul din cuvintele noi formate. 

Aritmogriful este un alt joc de cuvinte încrucișate în care literele care compun cuvintele sunt înlocuite 

cu numere. Fiecărei litere îi corespunde unul și același număr. Prin utilizarea aritmogrifelor lingvistice se 

pot realiza jocuri de identificare a diferitelor perechi de cuvinte, cu același sens, iar pe coloana centrală 

denumirea lor. Exemplu:  

SINONIME: NEA – OMĂT; CREANGĂ – RAM; CER – BOLTĂ; VEȘTED – OFILIT. 

Astfel de jocuri aplicate vor determina copiii să dețină un repertoriu comunicativ amplu, 

comportamente care să le permită să-și exprime gândurile în enunțuri corecte, clare, să-și extindă aria de 

cunoaștere a sensurilor cuvintelor, să stabilească relații cu alți copii, fără teamă și fără ezitări. 

Copiii pot manifesta îngăduință în cazul problemelor de exprimare ale celorlalți, deoarece prin 

repetare, duc la corectarea greșelilor de pronunție. 

Prin intermediul acestor jocuri copiii sunt încurajați să-și utilizeze limbajul gestual și pe cel plastic 

pentru a-și exprima modul propriu de a percepe și înțelege lumea. 

Buna dispoziție afectivă pe care o creează gama jocurilor enigmistice vor fi sursa întregului arsenal 

al unei comunicări complete și complexe, rămânând ca în etapele ciclurilor curriculare următoare să le 

dezvolte atitudinile comunicative corespunzătoare. 

În acest scop rolul educatorului / al părintelui este de a-l ajuta pe copil să conștientizeze necesitatea 

comunicării corecte, responsabilitatea față de cuvântul rostit și față de mijloacele nonverbale utilizate, 

neajunsurile dar și bucuriile comunicării umane, pe baza exersării unor acte de comunicare cât mai variate 

și cât mai ancorate în viață. 
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Importanța educației în familie. 

 

 

Profesor învățământ primar Trufanda Iuliana - Paula, 

Școala Gimnazială nr. 5 Brașov 
 

 

 

“Familia este o formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care este formată din soți și 

copiii acestora” (https://dexonline.ro/definitie/familie, 2021). Cel mai important rol în familie le revine 

părinților deoarece aceștia trebuie să fie preocupați de găsirea diferitelor modalități de a-și educa copiii, în 

așa fel încât să găsească un echilibru, astfel copiii să rămână în acord cu ei înșiși, să rămână în armonie cu 

starea lor emoțională. 

 

Părinții sunt protectorii copilului dar și îndrumătorii acestuia. Ei trebuie să ofere nu doar un sfat 

copilului care crește alături de ei, ci trebuie să-i ofere un tip de ghidaj care să-i permită copilului în cauză 

să-și dezvolte anumite abilități de interacționare cu încercările pe care le va avea de suferit, cu lucrurile mai 

puțin plăcute pe care le va avea de înfruntat. 

 

Locul familiei și al relațiilor din familie, al atmosferei, al regulilor, stilului și caracteristicilor acesteia 

capătă o nouă pregnanță. În familie copilul își formează idealuri, sentimente, atitudini, trăsături de voință 

și de caracter. Este important, în acest sens, că atmosfera afectivă din familie are o influență hotărâtoare 

asupra dezvoltării generale a copilului. 

 

În familiile unde părinții sunt excesiv de afectuoși, mărind dependența copiilor de ei, vor rezulta copii 

mai puțin prietenoși și creativi, mai puțin autonomi. În familiile în care părinții au un control lejer asupra 

copiilor, rezultă copii mai dezordonați, necompetitivi. 

Relațiile din familie, dintre copii și părinți, au efect în ceea ce privește educația acestora atât în plan 

psihic, social, cât și spiritual. (Verza & Schiopu, 1981) 

 

Educația copilului este justificață de faptul că la vârsta preșcolară și școlară mică se formează cu cea 

mai mare ușurință automatismele ce stau la baza deprinderilor de comportamente. Așadar, copilul se 

caracterizează printr-o dezvoltare psihică complexă. Familia, părinții, alături de alți factori educaționali 

precum școala, mass-media, etc. trebuie să formeze condiții adecvate pentru o educație de calitate a 

copilului. 

 

Fiecare părinte, de-a lungul vieții își formează un anumit model educativ, care va fi promovat de 

urmașii acestora, deci, aceștia vor avea pe parcursul vieții lor aceleași comportamente pe care le-au 

moștenit. (Munteanu , 2019) 

 

În concluzie, familia poate fi considerată piesa cea mai importantă deoarece ei îi revine rolul și sarcina 

de a asigura dezvoltarea generală și cea atitudinal-morală a copilului.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ȊN FAMILIE 

 

TRUICA SIMONA                                                                                                                   

CȘEI- ROȘIORI DE VEDE 

 

Ȋn general, folosim sintagma ,, cei șapte ani de acasӑ “ pentru a descrie comportamentul unui individ 

în societate.Fiind învățător-educator, într-un centru școlar de educație incluzivӑ,dar și părinte, pot spune că 

educația din primii ani de acasă, definește în mare măsură viitorul adult. Pentru că nu ne naștem știind cum 

să ne comportăm în societate, trebuie să deprindem multe dintre comportamente din mediul care ne 

înconjoară, iar această învățare, din punct de vedere lingvistic, cognitiv, emoțional sau al abilităților 

motorii, începe în familia de acasă. Astfel, putem spune că familia este primul sau principalul grup social 

al copilului.  

Una din principalele forme de învățare pentru copii este observația, imitarea comportamentelor celor 

din jur, iar familia devine responsabilă pentru modelarea, dezvoltarea unui copil din punct de vedere fizic, 

emoțional, social sau intelectual. Toate aceste componente au un impact definitor asupra copilului, iar de 

armonia acestora depinde și starea mintală a acestuia. Un lucru foarte important pentru copil este 

sentimentul siguranței,  să simtă că este protejatîn sânul familiei , că se află într-un mediu sigur. Stabilitatea 

unei familii, a unui cămin, îi va oferi copilului și o siguranță emoțională, va învăța cum să aibă încredere, 

să-și facă prieteni mai ușor, să-și dezvolte stima de sine, să aibă compasiune pentru ceilalți, să empatizeze 

cu aceștia, să învețe să facă față succeselor sau insucceselor care vor veni odată cu trecerea prin viață. Ceea 

ce copilul va învăța în această perioadă, prin interacțiunea cu membrii familiei, va defini și modul prin care 

acesta va interrelaționa cu ceilalți în viitor.  

De exemplu, dacă părinții sunt foarte comunicativi, sociabili,   populari, în grupul de  prieteni sau 

rude, copilul se va gândi că și el are calități care îl pot face acceptabil pentru cei din jurul său, iar acest 

lucru este esențial pentru o dezvoltare timpurie a abilităților sociale aducând stabilitate psihologică, 

rezistență și sănătate mintală.  

Odată cu trecerea timpului, în timpul adolescenței, apare o nouă înțelegere a sinelui. Aceasta poate 

include modificări în aceste concepte de sine, relațiile de familie sunt adesea reorganizate în timpul 

pubertății,accentul unui adolescent mutându-se adesea către interacțiuni sociale și noi prietenii, perioadă în 

care adolescenții își doresc mai multă independență și mai multă distanță emoțională între ei și părinții lor. 

Este momentul în care adolescenții încep să învețe să-și rezolve singuri problemele, să ia decizii pentru sine 

și să acționeze după propria gândire și judecată.   

Adolescenții încep să se confrunte cu noi responsabilități și să se bucure de propriile lor gânduri și 

acțiuni. Aceștia încep să-și dezvolte un  sentiment de identitate personală (una dintre sarcinile cheie ale 

adolescenței),  să se gândească  la viitorul lor și la viața adultă ( studii, un loc de muncă și căsătorie).Stima 

de sine, un alt element esențial al adolescenților este afectată de succesul la școală, sport și 

prietenii. Adolescenții tind să se compare cu ceilalți și și- ar putea forma idei false despre imaginea corpului 

lor.  

Influența televizorului, a revistelor și a internetului se poate adăuga la imaginea corporală săracă a 

unui adolescent.Pentru părinți, anii adolescenței sunt un moment pentru a-și cunoaște adolescentul. În timp 

ce adolescenții se maturizează, aceștia au încă nevoie de dragostea și îndrumarea unui părinte. Majoritatea 

se descurcă foarte bine în timp ce se confruntă cu provocările de a fi adolescent. Dar este încă important ca 

adolescenții să aibă un sprijin bun din partea părinților lor, astfel încât să poată trece prin acești ani cu cât 

mai puține probleme. 

Chiar dacă adolescenții nusalută  întotdeauna ajutorul părinților, totuși au nevoie de el. Faptul că 

părinții își arată disponibilitatea și implicarea în viața adolescentului, îl poate ajuta pe acesta să evite 

comportamentul riscant.Adolescenții trebuie încurajați să vorbească deschis  despre sentimentele, gândurile 
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sau acțiunile lor, despre imaginea corpului lor, să vorbească despre imaginea de sine,  despre droguri, alcool, 

tutun, despre relații, despre ce înseamnă o prietenie,  despre stabilirea unor priorități. 

Creșterea copiilor poate fi foarte dificilă, dar poate fi și extrem de plină de satisfacții.   Este imposibil 

să fim perfecți tot timpul, dar putem oricând să ne străduim să fim cei mai buni atunci când vine vorba de 

rolul nostru în dezvoltarea copilului nostru.  

Nimeni nu este perfect și nicio familie nu este perfectă. În calitate de părinți, suntem primii profesori 

ai copiilor noștri. Mai mult decât orice învățare, cea mai mare și importantă parte a învățării copiilor noștri 

se întâmplă acasă, cu familia.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TRUICAN CAMELIA                                                                 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, TIMIȘOARA 

 

”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! Și ce bine își dau seama 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 

Familia are un rol esențial în educația copilului, ea fiind nucleul în care copilul se formează ca om. O 

bună parte din cuniștințele copilului despre natură, societate, obișnuințele de comportament, deprinderile 

de igienă provin din familie. Părinții devin modele pentru copiii lor, pe care aceștia, conștienți sau nu, le 

urmează. 

Familia oferă sentimentul siguranței, îl ajută pe copil să depășească obstacolele, educându-l să devină 

o persoană responsabilă, adaptată timpului și mediului în care trăiește. Cei șapte ani de-acasă influențează 

puternic întraga existență a copilului. 

Familia poate juca un rol important în dezvoltarea emoțională și socială a copiilului dacă: 

- este prezenta în viața copilului, este afectuoasă, ascultă ceea ce are de spus copilul, remarcă ceea ce 

trăiește copilul; 

- își exprimă spontan afecțiunea față de acesta, atât faptic, cât și verbal, îi ascultă micile probleme și 

îi povestesc, petrece timp de calitate cu copiii; 

- este consecventă, remarcă lucrurile bune făcute de copil și le subliniază în mod pozitiv, îl încurajează 

și remarcă progresele făcute de acesta, stabilește consecvent reguli, obiceiuri sănătoase, le explică și este 

un bun exemplu; 

- îl îndrumă pe copil fără a-i impune ce să facă, este dispusă să ajute atunci când copilul solicită ajutor, 

îi încurajează independența, îi subliniază realizările.   

Familia îndeplinește cele mai importante funcții în cadrul societății. Pe lângă îngrijiri fizice și 

emoționale, instruirea pedagogică și morală, educație financiară, familia ajută la realizarea scopurilor 

comune, deține controlul social asupra comportamentului copiilor, și asigură continuitatea culturală prin 

transmiterea moștenirii culturale. 

Se spune că "profesia" de părinte este una dintre 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. 

Inteligență emoțională este “hrana” cu care trebuie alimentat copilul încă din primii ani de viață, 

pentru a-l ajută să se cunoască mai bine și să-și înțeleagă emoțiile pentru a le folosi în mod constructiv. 

Putem dezvolta inteligenţa emoţională la copii prin dezvoltarea unor abilităţi importante:  

- înțelegerea emoțiilor personale și înțelegerea emoțiilor altor personae; 

- exprimarea emoțională – prin exprimarea verbală a emoțiilor (tonalitate, intonație, alegerea 

cuvintelor portivite) sau prin exprimarea non-verbală (mimică, gestică) 

- autoreglarea emoțională sau capacitatea de autocontrol a emoțiilor. 
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Fiecare părinte trebuie să-şi asume responsabilitatea de a dezvolta la copii capacitatea de a pătrunde 

în lumea emoţiilor, în profunzimea lumii lor emoţionale. Copiii trebuie învățaţi să-și gestioneze sănătos 

emoțiile, chiar şi pe cele dificile. Ei trebuie susţinuţi, ghidaţi de părinţi. Inteligenţa emoțională este abilitatea 

de a identifica, folosi, înțelege, şi de a gestiona pozitiv emoţiile.  

În concluzie, copilul are nevoie de modele, iar modelele sale au o importanță covârșitoare în 

dezvoltarea sa ca adult. Familia, primul său grup social, îi oferă copilului primele modele educative.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI 

 
 

Prof. Trușculoiu Mihaela Alina                                                                                              

Școala Gimnazială ”D. Grecescu” 

 

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 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 etc.     

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, 

ascultători de Biserică şi plini de frica Lui Dumnezeu. Căci copiii sunt de fapt “copii ” ale părinţilor lor. Ce 

văd şi ce aud în casă de la părinţi aceea fac.  

Educaţia copiilor începe chiar din ziua nunţii părinţilor, adică din clipa zămislirii. Pentru a avea copii 

înţelepţi şi credincioşi, părinţii trebuie să se roage mult, să meargă regulat la biserică, să postească sfintele 

posturi, să se spovedească adesea, să ţină curăţenie în zilele rânduite, să facă milostenie, să fie blânzi, 

smeriţi şi plini de dumnezeiasca dragoste pentru toţi. După naştere, părinţii sunt datori să se ocupe mai mult 

decât orice de educarea şi bună creştere a copiilor. Mai întâi să caute naşi credincioşi copiilor lor. Apoi să-

şi ducă regulat copiii la biserică, să-i împărtăşească cu Sfintele Taine în fiecare lună, să-i înveţe de mici 

rugăciuni şi lucruri bune, să nu-i sminească cu cuvintele şi faptele lor, căci sminteala pe care o fac părinţii 

copiilor lor este un păcat greu în faţa Lui Dumnezeu, cu urmări cumplite în viaţa copiilor. 
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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.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. 

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. Condiţionarea socială a personalităţii este o teză care se impune cu 

rigoare axiomatică, de aceea nu insistăm asupra ei, chiar dacă nu subapreciem rolul echipamentului ereditar. 

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. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! “DIN SUFLET, PENTRU MAMA!”                           

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. TRUȚA ANA -MARIA                                                             

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUIEȘD, COM. PĂNET 

 

 

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. 

 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. 

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 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. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi 

prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Educația din ziua de astăzi diferă foarte mult de educația primită de generațiile anterioare. Majoritatea 

părinților petrec tot mai puțin timp cu copiii lor datorită faptului că se confruntă cu problema echilibrării 

atribuțiilor din cadrul familiei cu cele de la locul de muncă. În acest context, stabilirea unui program zilnic 

pentru copil și, mai mult, integrat în programul familiei devine tot mai greu de realizat. Iar copilul nu se va 

dezvolta armonios fără a avea un program zilnic coerent, echilibrat, flexibil, adaptat nevoilor de dezvoltare 

specifice acestuia. 

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.  

De exemplu, la 2 ani, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea 

întâmplare: "O fetiță a spart cinci ouă pe care mama le-a lăsat într-un coș jos, iar altă fetiță a luat un ou de 

pe masă şi l-a aruncat jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să ne spună că acela care a 

spart mai multe ouă 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.  
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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, 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. Copilul trebuie încurajat să se exprime, lăsați-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. 

„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 din viața unui copil, fiind temelia pe care i-o clădesc părinții. 

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. 

Grădinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată înlocui valoarea celor 7 ani de acasă,  

acestea doar o pot perpetua. 
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Importanţa celor 7 ani 

 

 

Prof. Tuculia Florica 

Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu”Bozovici/Grădiniţa P. N. Prilipeţ 

 

 
 

Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. (Henry Ward Beecher) 

 

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 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.  

 

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.  

 

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 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 în formarea individului 

 

Prof. înv. primar: Tudor Andreea Cosmina 

Şcoala Gimnazială Nr. 126 

 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt că proximitate și importantă cei mai importanți în dezvoltarea unei 

personalități armonioase.  

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 depende de părinți, iar aceștia nu trebuie 

să fie preocupați doar de îngrijirea 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 în acelaşi timp 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 important. 

Primele impresii despre lume şi 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 învață 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 dojeniti 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 comportament. 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 

experiență morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui. 

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații cinstite 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, consecvență 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 față acestora. 

Experiență 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 mâna 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. 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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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 seară 

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 viață, 

societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viață 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. Părințîi sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrană și celelalte 

elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce ii 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 formă copiilor conștiința, caracterul, voință, 

personalitatea și simțul responsabil, dinainte că cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 

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 dorim 

reușite, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. De asemenea, părinții 

trebuie să aibe grijă să nu cadă și în cealaltă extremă și să fie prea duri și să taxeze exemplat și greșelile 

involuntare. Cuvântul după care trebuie să se ghideze în educația celui mic este ”echilibru” și cu puțin efort, 

vor reuși. 
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EDUCATIA IN FAMILIE –                                                                                                 

FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 

Prof Tudor Zorina                                                                                                                   

Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni 

 

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 
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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. 

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 
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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 colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 

scolare. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. preşcolar: TUDORA ANA (GRĂDINIȚA GURA OCNIȚEI)                              

Prof. înv. preşcolar: GRIGORESCU CRISTINA (GRĂDINIȚA CAPU PLAIULUI) 

           

"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 

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.  

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. 

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. 

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.  

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. 

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-
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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). 

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, 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. 

„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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Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 

în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 

sociomoral. 

Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 

învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. 

Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia 

omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele 

educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de 

tineret. Familia 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. 

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 nivelul cultural şi comportamental, 

de integrarea socială 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. 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 arata că elevii care sunt înconjurați de 

dragostea și ajutorul membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școala față de copiii ai căror părinți 

lucrează de dimineața până seara și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru ca 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. 

Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, indifernt 

dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modelele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 

ochii minţii şi le urmează. 

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. 

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 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 
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apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, 

precum și rezultatele școlare a le copiilor, comportamentul lor socio-moral.  

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 cît 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. 

Școlarul 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 rezolvă problemele care îl întristează. Dar în același timp el are nevoie de ,,un cadru 

de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lasa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini și, totodată, să 

știe că părinții săi împărtășesc același nivel de exigență.”(M. Gilly). 
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STUDIU DE CAZ – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: VIEZURE ISABELLE ELENA, 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BĂBENI 

 
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. 

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 încalca normele ori nu va fi încrezator în 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. În munca mea întâlnesc frecvent 

copii cu probleme determinate de lipsa “Celor șapte ani de acasă”. Am să va prezint structura unui plan de 

intervenție destinat ameliorării comportamentului copilului. 

Structura planului de intervenție  

1. Date despre subiect:   

Inițialele numelelui și prenumelui: A.T., vârsta cronologică: 5 ani, sexul (f/ m): F, ciclul de 

învățământ: preșcolar, diagnostic: clinic sănătos 

Date familiale de bază: fetita provine dintr-o familie normală, cu situație financiară foarte bună. Fetița 

este unicul copil și se bucură de întreaga atenție a familiei.  

2. Date despre problema identificată (operaționalizat):  Frecventează o grădință particulară din 

municipiu, unde, multe dintre capricile fetiței sunt trecute cu vederea. Totuși, educatoarele au adus 

părinților la cunoștiință ca fetița prezintă dificultăți în relațiile cu colegi și se comportă uneori agresiv cu 

aceștia.  

Părinții au luat hotărârea de a merge la un psiholog, observând și ei astfel de comportamente la 

locurile de joacă, în spațiile publice. Fetița a început să manifeste aceste comportamente și acasă, factorul 

declanșator fiind cuvântul “NU” (părinții îi refuză anumite lucruri, capricii). 

3. Date despre cauze:   

Individuale: - comportament certăreţ; iritabilitate; 

Relaționale:  - agresivitate interpersonală; 

Dependente de context: - aceste comportamente apar în situațiile în care nu îi sunt satisfăcute imediat 

dorințele. 

4. Stabilirea obiectivelor:  

– pe termen lung: Reducerea agresivității interpersonale 

– pe termen scurt: Reducerea problemelor comportamentale 

 

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative   
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BASMUL 

6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului  

Construirea unui basm. Deblocarea s-a realizat prin continuarea forțată a actțiunii. 

Ariciul 

Într-o pădure trăia un arici care obişnuia să rupă flori şi să le strivească. Într-o zi, o căprioară îl văzu 

rupând flori şi-l întrebă de ce face acest lucru. Pogonici simţi cum îl cuprinde supărarea: 

-Vezi-ţi de treaba ta, că mă superi, zise ariciul. 

-Dar nu e bine să rupi flori degeaba, că nu ţi-au făcut nici un rău, îi răspunse căprioara. 

Ariciul plecă mai departe. La marginea lacului văzu un iepuraş care dormea. Ariciul începu să fluiere 

tare: 

-Hei, nu vezi că dorm? strigă iepuraşul supărat. 

-Puţin îmi pasă, zise ariciul şi plecă mai departe. 

 

Zilele care urmară trecură la fel. Cu fiecare zi, ariciul se simţea tot mai singur pentru că nimeni nu 

mai voia să se joace cu el. 

Intr-o seară, în timp ce se întorcea acasă, ariciul căzu într-o groapă. Zadarnic strigă după ajutor, pentru 

că nimeni nu veni. (Basmul rămâne blocat) 

Deblocarea forțată a basmului 

Aricul stătea singur și speriat. I se făcu foame. Văzu câteva insecte mergând pe rădăcinile copacului. 

Le-a mâncat imediat. 

Deodată crengile unui copac se lăsară în groapă. Frunzele au șoptit ...”Urcă .... urcă!”. Ariciul speriat 

urcă încet, încet. Frunzele l-au mângâiat liniștindu-l. Ariciul a întrebat copacul de ce l-a ajutat.  

- Acele insecte îmi rodeau rădăcinile, îți multumesc ariciule că m-ai salvat! răspunse coapcul. 

Ariciul era foarte fericit, frunzele copacului îi mângâiau boticul și lăbuțele. 

- Pot să mă mai joc un pic cu frunzele tale? A întrebat ariciul. 

- Desigur, spuse copacul. După faptă și răsplată! 

Modalități de evaluare a reușitei intervenției (raportare la obiective)   

În intervenţia mea am avut ca scop diminuarea tulburărilor de comportament ale copilului prin 

demersuri care includ, alături de basmul terapeutic și metode de auto-educaţie, intervenţii prin joc, precum 

şi demersuri de management al comportamentului şi metode de întărire operantă.  

În următoarele săptămâni fetița a reușit să își facă o prietenă la grădiniță. A fost încurajată și 

recompensată pentru comportamentele dezirabile la locurile de joacă sau în spațiile publice.   

Am propus și un program pentru părinți. 

Scopul programului părinte-copil este acela de a induce modificări în interacţiunile părinte-copil, 

acestea constituind o premisă a reducerii problemelor comportamentale ale copilului în familie.  
 

Bibliografie:  

Kaduson, H., G, Schaefer, C, E. (2011) 101 Tehnici favorite ale terapiei prin joc, Editura TREI, 

Bucuresti 
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Educația în familie 

 

Prof. gr. I Tudose Delia                                                                                                           

Colegiul Economic Mangalia 

 

Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății. (N. Iorga) 

Dezvoltarea armonioasă a copilului depinde de implicarea părinților în toate aspectele ce țin de viața 

acestuia. 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 multiple. 

Educația copilului începe din familie. Ceea ce facem noi acasă cu cel mic este ca o piatră de temelie 

pentru viața de adult. Un copil care crește într-un mediu plin de iubire, afecțiune va avea o anumită 

perspectivă asupra societății. În schimb, un copil care este agresat verbal, fizic vede lumea cu alți ochi. 

În familie copilul primește primele lecții de viață, părinții oferidu-i un model de învățare. 

Copilul, în primii ani de viață, este dependent de părinți, în special de mamă. Părinții trebuie să să se 

preocupe atât de latura fizică a îngrijirii copilului, cât și de educația psiho-socială. Evoluția psihică a 

copilului depinde, în cea mai mare măsură, de exemplele pozitive din familie. 

Prin comunicarea cu membrii familiei, copilul își însușește limbajul, își îmbogățește vocabularul, 

exprimarea devine corectă și coerentă, un pas important pentru dezvoltarea sa psihică. În familie copilul 

dobândește primele cunoștințe, învață ce este ”bine” și ce este ”rău”, ce îi este ”permis” și ce ”nu are voie”. 

Procesul educării morale a copilului începe din familie. Comportamentul, atitudinea copilului față de 

alții reflectă ”cei 7 ani de acasă”, exemplul personal pe care i l-au dat părinții, sfaturile și îndemnurile 

acestora. 

Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o 

pot face părinţii pentru el. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil afecțiune, 

dragoste 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. 

Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele sunt mai 

precaute, 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: sunt mai independenți și mai încrezători; au mai multe 

șanse de succes când începe școala; au o stimă de sine ridicată, 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, precum și spiritul de echipă . 
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După cum am precizat deja, dragostea părintească presupune încredere și siguranță, afecțiune și 

înțelegere din partea părinților. Cu alte cuvinte, dragostea părinților este un element securizant pentru copil. 

Atunci când acesta este lipsit de dragostea părintească el devine timid, instabil, interiorizat și complexat.  

Copilul copiază comportamente și limbaj, pentru care părinții trebuie să fie atenți atât la ceea ce spun, 

cât și la ceea ce fac, deoarece eventualele divergențe sau neconcordanțe provoacă dezorientare și derută, cu 

efecte negative asupra dezvoltării personalității copilului. 

Părinții, pe lângă sentimentul de securitate, sentimentul de iubire și acceptare, au câteva 

responsabilități față de copil necesare în procesul de creștere și educare: 

• asigurarea subzistenței și educației; 

• educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice în raport cu oportunitățile familiale și cu standardele 

sociale și culturale ale vieții; 

• dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, 

tehnice și sociale care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 

• orientarea spre societate, în așa fel încât adolescentul să fie pregătit să se confrunte cu marea 

varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult. 

”A crește copii este un lucru riscant, căci reușita depinde de multă trudă și grijă, iar nereușita întrece 

orice altă durere”. (Democrit) 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA -  FACTORI DETERMINANŢI                                                              

ÎN FORMAREA COPILULUI PENTRU VIAŢĂ 

 

Prof. pentru înv. primar, TUDOSE ELENA,                                                                        

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

 

Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. Educaţia dată 

în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă. Principalii factori 

care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia.  

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea 

primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de 

vedere fizic, intelectual, moral şi estetic.  

Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei să 

fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala alături de familie influenţează 

prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 

Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl reprezintă 

formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul familial oferă primele ocazii 

de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală.  

Climatul familial îşi pune amprenta pe personalitatea sa. Odată cu intrarea copilului în şcoală, 

funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Învățătorii trebuie 

să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât s-o facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de 

educaţie. Alături de şcoală, familia exercită cea mai mare influenţă asupra copilului, iar scopul acţiunilor 

lor trebuie să fie unitar.  

Familia, prin condiţiile oferite, prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în 

lărgirea orizontului profesional al acestora şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială 

contribuie la păşirea corectă a tânărului în viaţă.  

Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate 

faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea capacităţilor 

proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. În întreaga noastră 

activitate de colaborare cu părinții am considerat copilul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu 

să lumineze cu o lumină proprie.  

Învăţătorul trebuie: 

• Să cunoască bine elevul; 

• Să asigure un climat de cooperare şi competiţie în colectivul de elevi; 

• Să asigure o unitate de decizie, acţiune, control, reglare; 

• Să precizeze clar sarcinile şi responsabilităţile elevilor; 

• Să comunice deschis şi eficient cu elevii şi părinţii. 

Tipuri de părinţi: 

• Cei care adaptează stilul lor de educaţie cu cel al şcolii; 

• Cei care nu conştientizează efectele negative ale metodelor proprii aplicate în educaţie; 

• Cei care nu recunosc faptul că relaţiile cu copiii sunt deficitare; 

• Cei care nu acceptă rezultate slabe la învăţătură  indiferent de motive; 

• Cei care nu cunosc faptul că factorii care influenţeză rezultatele şcolare sunt: nivelul de inteligenţă, 

mediul, starea de sănătate. 
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 Familii care reprezintă un bun mediu educativ: 

• Existenţa relaţiilor de înţelegere, respect, întrajutorare între membrii; 

• Autoritate exigentă a părinţilor îmbinată cu respect; 

• Situaţie economică bună. 

Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 

condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 

să le dezvolte gustul lecturii. Copii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, 

politeţe, cinste, decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie 

sociabil, bun coleg şi prieten. 

Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura estetică.Copilul are 

nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său.Într-o familie care îi 

asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti pe părinţii. 

Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore de 

odihnă şi joacă.Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor de casă dacă le 

este solicitat ajutorul, dar să nu minimalizeze controlarea acestora. Familia trebuie să asigure copilului bani 

de buzunar dar să nu exagereze. Încurajarea copilului de a fi ponderat în cheltuirea banilor îl va determina 

să-i preţuiască şi nu-l va expune în postura de ,,copil de bani gata”. 

Familii care nu reprezintă un mediu de educaţie aproape de normal 

• Familia descompusă în urma unui divorţ sau a unui deces, condiţiile de viaţă a copilului orfan de un 

părinte depinde de puterea de dragoste a acesteia; 

• Familia reconstituită-recăsătorită; 

• Violenţa în familie; 

• Certuri şi neînţelegeri; 

• Divergenţe între părinţi privitor la măsurile luate de un părinte  asupra copilului ; 

• Părinţi care mint, fură, înjură, în această situaţie copilul imită comportamentul părinţilor. 

 

Într-o familie în care părinţii nu se înţeleg, copilul începe să se frământe, îşi pune întrebări fără a găsi 

răspunsuri, îşi simte sufletul încărcat, îşi pierde încrederea şi interesul pentru învăţătură. Condiţiile ţinând 

de starea economică precară a familiei asociate cu factori ce ţin de o moralitate scăzută, conduc la insucces 

sau chiar la abandon şcolar pecum şi conduite antisociale.  

Părinţii trebuie să nu minimalizeze şcoala şi să vadă în copil doar un ajutor permanent în 

gospodărie.În aceste condiţii copilul nu mai are timp să se pregătescă pentru lecţii, le este frică pentru notele 

mici şi le este teamă să meargă la şcoală. Neînţelegerile dintre părinţi, dintre părinţi şi bunici, unii 

încurajează copilul să înveţe celălalt îl lasă în voia sorţii, fac să apară note mici, copilul va pendula spre cel 

care îl lasă să facă ce vrea.  

În aceste situaţii apare cu siguranţă eşecul şcolar. Interesul excesiv al părinţilor pentru buna pregătire 

a lecţiilor de către copil are ca efect o continuă stare de tensiune şi oboseală, care influenţează negativ 

munca sa şcolară.  

Preocuparea excesivă a părinţilor pentru o situaţie strălucită la învăţătură, alimentată de orgoliul lor 

îi determină să-l constrângă la o muncă şcolară care îl depăşeşte uneori şi creează o continuă stare de 

nelinişte şi tensiune. Alţi părinţi le cer copiilor să facă multe ore de pregătire suplimentară, ore de dans, 

muzică, sport, fără a ţine cont de părerea copilului.  

Rezultatele sunt de cele mai multe ori contrar celor scontate.Aceasta duce la o suprasaturare de 

informaţii, la plictiseală, oboseală şi nu în ultimul rând la surmenaj. 
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SARCINILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 

 

Prof. Tudosoiu Daniel                                                                                                         

Colegiul Național ,,Alexandru Lahovari”- Rm. Vâlcea 

 

Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: 

1. Fizic 

2. Intelectual 

3. Moral 

4. Estetic 

1. 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.  

2. 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 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.  

3. 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. 
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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. 

4. 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.  

FAMILIA - UN BUN MEDIU EDUCATIV?  

Titlul acestui material este conceput sub forma unei intrebari, care nu a fost pusa fara a sugera un 

lucru foarte des intalnit: existenta unor tipuri de familie care nu reprezinta un bun mediu educativ. Familia 

care reprezinta un bun mediu educativ Familia trebuie sa fie un colectiv sanatos, adica in componenta sa sa 

existe toti membrii care alcatuiesc in mod normal un asemenea colectiv (doi parinti), intre acestia sa fie 

relatii de intelegere, respect, intrajutorare, sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita, onesta. 

Opiniile celor doi parinti referitoare la copil trebuie sa fie convergente iar 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. 

Daca copilul este singur la parinti el 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. "Adevarata 

autoritate deriva din exigenta parintilor fata de comportarea copiilor, imbinata cu respectul fata de acestia". 

Copilul trebuie sa simta iubirea pe care parintii i-o poarta, dar este necesar sa stie ca nu-i vor ingadui orice 

capriciu. 

"Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci si calea cea mai eficienta a educatiei, dar numai 

daca ea e potrivita si cu masura". Nu in ultimul rand, "pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie sa 

aiba o situatie economica apta sa satisfaca trebuintele de prim ordin ale membrilor sai". Educarea 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. In prezent, exista o multime de carti, filme si emisiuni special 

realizate pentru indrumarea pedagogica a parintilor. Familia care nu reprezinta un bun mediu educativ  

a) Familia descompusa - familia care ramane descompusa in urma unui divort sau a unui deces, nu 

este un mediu educativ ideal. Dar totusi conditia de viata a copilului orfan de un parinte depinde foarte mult 

de puterea de dragoste a celui ramas, care poate compensa dragostea celui disparut. In trecut divortul era 

extrem de daunator pentru copii. Cercetarile actuale par sa indice ca copiii se simt mai bine daca parintii 

nefericiti divorteaza decat daca stau impreuna intr-o atmosfera de furie, amaraciune, violenta si ura.  

b) Familia reconstituita - Recasatorirea creeaza o familie reconstituita sau combinata formata din doi 

parinti, din care cel putin unul aduce in aceasta unitate familiala noua unul sau mai multi copii dintr-o 

casatorie anterioara. Cuvintele mama mastera si tata vitreg sunt deja expresii peiorative. Atunci cand copiii 

provin din doua familii diferite, mama va proteja pe ai sai, iar tatal pe ai lui, plangandu-se fiecare impotriva 

copiilor celuilalt. In acest context merita sa ne punem cateva semne de intrebare: Cine asigura disciplina in 

aceasta familie? Dar educatia? Care sunt indatoririle parintelui biologic caruia i s-a luat copilul? Ce 

autoritate are acesta? Raspunsul la aceste intrebari variaza de la caz la caz.  
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c) Violenta in familie este un fenomen ce ia amploare. Maltratarea partenerului si a copiilor are loc 

in toate clasele sociale, dar posibilitatea maltratarii creste o data cu problemele financiare. Cazurile de 

maltratare a copiilor sunt in crestere. "Ca si in cazul maltratarii unuia dintre soti, sunt responsabili mai ales 

barbatii. In multe cazuri, cei care maltrateaza au fost maltratati in copilarie, astfel perpetuand un ciclu de 

violenta". Copiii maltratati sunt frustrati de dragoste, pierd bucuria de dragoste si intelegere a semenilor, 

sanatatea lor psihica fiind pusa la indoiala. d) Alte cazuri in care familia nu este un bun mediu educativ: -  

Certurile si neintelegerile dintre parinti au efecte traumatizante asupra copiilor. - Divergentele dintre 

parinti cu privire la masurile educative au urmari negative asupra educatiei. - Daca parintii mint, fura, injura, 

sunt necinstiti, in cele mai multe cazuri copilul va imita comportamentul acestora. In concluzie, as putea 

motiva alegerea acestei teme: Am dorit sa demonstrez intr-un fel sau altul faptul ca nu este neaparata nevoie 

de o familie cu doi parinti pentru a fi copilul fericit. Dupa cum am citat si din cartea lui Norman Goodman, 

copiii sunt mult mai fericiti daca cei doi parinti care au permanent neintelegeri, divorteaza. Deci, chiar daca 

familia este completa, dar climatul moral din ea lasa de dorit, ea nu poate constitui un bun mediu educativ. 
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Rolul familiei în educația copilului din Evul Mediu pănă în zilele actuale 

 

 

Prof. Mihaela Tudosoiu 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann” – Rm. Vâlcea 

 
 

În Evul Mediu familia imita autoritatea statului feudal centralizat. Tatăl avea puteri depline asupra 

fiului său (care scăpa de sub această tutela doar când devenea războinic). Fetele rămâneau supuse taţilor şi 

soţilor lor toată viaţa. începând cu secolul XII, societatea medievală este confruntată cu ceea ce azi se 

numeşte explozie demografică, în ciuda faptului că mortalitatea infantilă era de 200 %o iar cea neonatală 

100 %, un oraş cum era Costantinopolul avea la începutul sec XIII, circa 150.000 locuitori. Metodele 

anticoncepţionale şi avortul provocat se practicau chiar la acea dată, dar natalitatea rămânea foarte mare. 

Creşterea numărului populaţiei ameninţa cu foamea cronică, de aceea cei săraci recurgeau la infanticid sau 

la abandonarea copiilor nedoriţi pe treptele bisericilor. Confruntată cu asemenea probleme, în numele 

umanităţii, societatea medievală ia măsuri pe care azi le-am numi asistenţă socială. Sub forma unor acţiuni 

filantropice finanţate de biserică sau de cei bogaţi, se organizează orfelinate (primul este semnalat la Milano 

în anul 797), azile şi spitale. Adoptarea unor copii abandonaţi este semnalată în secolul XV. Democratizarea 

atitudinii fată de copil nu putea fi concepută fără democratizarea societăţii, semnalată în timpul Renaşterii. 

Produsul tipic al epocii este individul autonom care nu se bizuie decât pe raţiune şi propria lui experienţă. 

în acest context, se schimbă mentalitatea faţă de copil: acesta nu mai este considerat o miniatură a adultului, 

ci un personaj independent, cu caracteristici proprii. 

Schimbarea de concepţie este reflectată în imaginile artistice ale cuplului mama-copil, reluate în 

variate ipostaze de marii artişti ai timpului (Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo). Secolul XVIII, 

secolul iluminismului in Franţa, prezintă un punct de vedere nou referitor la copil. în lucrarea sa Émile, 

devenită apoi celebră tocmai pentru ideile înaintate pe care le propunea, J. J. Rousseau cere o revizuire 

radicală a atitudinii faţă de copil. El emite ideea progresistă că la naştere omul este inocent, dar devine 

corupt prin educaţia severă, diferite restricţii şi limitări impuse de disciplina rigidă a timpului. Autorul 

pledează pentru libertatea şi autonomia copiilor. Industrializarea precapitalistă şi apoi cea capitalistă se 

dovedeşte a fi un factor limitant pentru mărimea familiei. Insecuritatea economică de care suferă populaţia 

săracă pune problema reducerii numărului de copii din familie. Urbanizarea (presupusă de industrializare), 

scade suprafaţa locuinţelor şi are ca efect neaşteptat creşterea contactului repetat dintre părinţi şi copii cu 

consecinţa previzibilă, schimbarea relaţiei părinţi-copii.  

Începutul secolului XX, găseşte Anglia în plină perioadă de industrializare capitalistă, dar starea de 

sănătate a sugarilor şi copiilor era departe de a fi satisfăcătoare. În anul 1901 mortalitatea infantilă din 

Anglia era de 161‰, cauzele principale de deces fiind reprezentate de rujeolă şi meningită tuberculoasă. 

Nu lipseau malnutriţia şi neglijarea copilului. S-au iniţiat atunci măsuri de asistenţă medicală supravegheată 

de stat; s-a intuit încă de pe atunci valoarea alimentaţiei naturale, s-au promovat măsuri de igienă, s-a 

acordat atenţia cuvenită exerciţiilor fizice şi s-a introdus o disciplină rigidă în creşterea şi educarea copiilor. 

Până în anii '20, familia era alcătuită din membrii a 2-3 generaţii şi se prevedea ca descendenţii să rămână 

în preajma familiei pentru a înmulţi numărul braţelor de muncă. Fiecare familie avea mulţi copii, deoarece 

nu se practica un control conştient al numărului de naşteri, iar speranţa de viaţă era foarte mică (de exemplu, 

în comparaţie cu standardele de la sfârşitul secolului nostru). începutul secolului XX, coincide cu perioada 

când se considera că un copil are nevoie de asistenţă calificată doar atunci când este bolnav. Copiii erau 

îngrijiţi acasă cu complicitatea numeroasei familii care ocupa de obicei o singură locuinţă. Dominau bolile 

infecţioase, consecinţa condiţiilor sanitare defectuoase şi a locuinţelor foarte aglomerate şi neigienice. Este 

perioada în care avântul bacteriologiei, atrage atenţia că simpla fierbere a laptelui poate avea ca efect 

scăderea numărului îmbolnăvirilor digestive la sugar, care, în epocă, reprezentau un important contingent 

care creştea mortalitatea infantilă.  

După primul război mondial, când natura infecţioasă a bolilor copilului era deja dovedită, copilul 

devine victima izolării excesive de familie sau de aparţinători, dacă era vorba de copiii internaţi în spital. 
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Aceasta separare era făcută pentru motive epidemiologice, ignorându-se versantul psihologic al problemei. 

Experienţa orfelinatelor aduce în atenţie problema hospitalismului ca o consecinţă a separării pe termen 

lung între părinţi şi copii. În anul 1910 S. Freud, lansează celebra sa teorie, care a fost mai mult sau mai 

puţin acceptată de teoreticienii dezvoltării copilului. El enunţă ideea că dezvoltarea copilului (S. Freud se 

referă în special la dezvoltarea psihosexuală) depinde de interacţiunile părinţi-copii. Cum experienţa 

copilului oscilează între gratificaţie şi frustrare, marele medic austriac propune o educaţie flexibilă, care 

corespunde mai bine nevoilor copiilor. Teoria behavioristă emisă de Watson (1928) consideră că toate 

comportamentele copilului sunt învăţate. Părinţii află acum ca modelul comportamentului parental este cel 

pe care şi-l va însuşi copilul. Se emite pentru prima dată ideea educării părinţilor care au responsabilitatea 

creşterii copilului. An de an se adaugă noi observaţii şi au loc schimbări de optică privind interacţiunea 

părinţi-copii. 

 După cel de-al doilea război mondial, utilizarea largă a antibioticelor şi vaccinărilor precum şi 

creşterea nivelului de trai la cote nemaiîntâlnite, a influenţat favorabil starea de sănătate a copilului, 

mortalitatea infantilă scăzând vertiginos. Pentru ţările în care valorile procentului de mortalitate infantilă 

se menţin ridicate (România face parte dintre aceste ţări dacă este comparată cu standardele Europei), se 

vorbeşte despre o fracţiune evitabilă a mortalităţii infantile. Rolul măsurilor profilactice în controlul stării 

de sănătate a populaţiei a crescut remarcabil şi comunitatea internaţională şi-a propus ca obiectiv major 

menţinerea şi promovarea sănătăţii copilului.  

Astfel s-a născut „Declaraţia drepturilor copilului” la care România a aderat în anul 1994. Epoca 

modernă dispune de conceptul de planificare familială prin folosirea largă a mijloacelor anticoncepţionale. 

S-a schimbat expectanţa privind dimensiunea familiei. Se estimează că un număr mai mic de copii intro 

familie ar permite un plus de investiţie psihologică şi posibilitatea de a li se oferi condiţii educaţionale mai 

bune. Familia modernă tipică europeană este alcătuită din tată, mamă şi doi copii; ambii părinţi lucrează şi 

amândoi contribuie la creşterea şi dezvoltarea copiilor. Pentru familiile cu mai mulţi copii, atunci când 

mama lucrează pentru rotunjirea veniturilor, se restructurează rolurile, fraţii mai mari preluând din sarcinile 

de îngrijire ale frăţiilor mai mici. După anul 1990, neurobiologul pediatru Dr. Harry Chugani de la 

Universitatea de Stat Wayne din Detroit, a făcut o demonstraţie extrem de interesantă. Cu ajutorul PET 

(positron emission tomography), a demonstrat zone de activare metabolică a structurilor nervoase ale 

creierului sugarului, care se amplifică remarcabil după naştere, în relaţie directă cu numărul stimulilor la 

care este supus copilul.  
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Cei șapte ani de acasă 

 

 

Prof. Țunea Viorica                                                                                                                    

Școala Primară Pârvova 

 
Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 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  practic, deprinderi, comportamente și 

atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată “culmea 

achizițiilor”, este perioada de maximă dezvoltare psihică, copilul are o capacitate foarte mare de acumulare 

de informaâii, de memorare și de însușpire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Se numesc “cei șapte ani de-acasă” pentru că sunt anii în care copilul își petrece cel mai mult timp cu 

familia, în special până  la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au o influență covârșitoare la formarea lui. 

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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Avantajele și dezavantajele în folosirea exclusivă a calculatorului                                              

în procesul de predare învățare evaluare 

 

Prof. Țurcanu Geanina                                                                                                                                

Școala Gimnazială Nr. 29 Galați 

 
Schimbările recente din sfera socială, repectiv situația pandemică de la nivel modial au forțat procesul 

de învățământ la o transformare accelerată a procesului de predare învățare evaluare, de la o învățare față 

în față, la o învățare la distanță prin intermediul calculatorului.  

Calculatorul a devenit din mijloc, metodă de învățământ cu aplicații care să sporească gradul de 

atractivitate a unei lecții și nivelul de comprehensiune a acesteia. Întradevăr accesarea rapidă a informaților 

cu ajutorul internetului a făcut posibilă multiplicarea posibilităților de comunicare, analiză și sinteză. Și 

totuși dincolo de aspectul de noutate dat de folosirea tehnologiei, la un an de la declanșarea pandemiei, fără 

a pretinde efectuarea unui studiu de specialitate ci doar pe baza experienței la clasă ne punem următoarele 

întrebări. 

Reușește procesul de învățare să își atingă obectivele în actuala situație?  

Putem vorbi de achiziții cognitive în această perioadă ? 

Sunt evaluările obiective în aceste condiții? 

Vor exista consecințe pe termen lung la nivelul dezvoltării sociopsihologice? 

Să ne reamintim ce am învățat. O lucrare de metodică din 1998 respectiv : Gheorghe Tănase 

"Metodica predării istoriei" Editura Spiru Haret preciza limitele mijloacelor audio-vizuale: 

"Pasivitatea elevilor 

Oboseala 

Neatenția 

Abuzul de imagine 

Monotonia 

Scăderea capacității de exprimare"1 
 

Calculatorul dezvoltă fără nici un fel de dubiu competențe de investigare a elevilor și există și 

avantaje:"paticiparea directă a elevilor și în utilizarea, integrarea elementului nou pe fondul cunoștințelor 

acumulate anterior, elaborarea de generalizări noi, prin relevarea unor logice legături și integrarea lor în 

structuri logice"2. 

Întrebarea de bază însă e ce dezvoltă calculatorul folosit în exces cu camere închise cu elevi ce pot să 

răspundă sau pot să nu răspundă la solicitările profesorilor, cu părinți care pot să inhibe sau pot să nu inhibe 

activitatea elevului/profesorului. 

 
1 Gheorghe Tănase "Metodica predării istoriei" Editura Spiru Haret, Iași pg.108 
2 Alice Ionela Roaită Didactica istorie Un manual pentru profesorul de istorie,Editura Paralela 45, 

Pitești,2012, pg.148 
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Binomul elev- profesor este creuzetul unde se formează afectul pentru o disciplină și cumva prin 

folosirea excesivă a ecranului are darul să sigileze reacțiile emoționale, ba chiar dorința de a ieși din zona 

de confort și de a face, de a răspunde la acel tip de provocări menite să stimuleze cogniția. Pentru elevii 

aflați la început de nivel de studiu lucrurile au fost și mai dificile de atât pentru că integrarea într-un colectiv 

nou și relaționarea cu profesori/colegi, a fost perturbată. Pentru toate nivelele, școala, comunicarea cu 

profesorii și colegii a devenit cenzurată sau nu, adaptată la un tip de învățare cu ușile deschise, generând 

perspective diferite în funcție de nivelul de înțelegere cognitivă și afectivă a celor care urmăresc procesul 

instructiv educativ, un proces ce este tot mai des pus sub semnul arbitrariului și a oprobiului societății 

actuale, ceea ce a generat și generează distanță și izolare, fiecare în zona lui cu adevărul absolut. 

Prin urmare sunt și avantaje și dezavantaje în folosirea calculatorului, însă imposibilitatea de a lua în 

condițiile actuale un alt tip de decizie face să fie nevoie de un efort comun elev- părinte- profesor, cu 

asumarea responsabilității și a rolului ce revine fiecăruia în parte, cu o coborâre a sandardelor în ceea ce 

privește nivelul de achiziții cognitive și implicit cu o înțelegere corectă a condițiilor dificile și extreme din 

această perioadă. 

 

Bibliografie: 

Gheorghe Tănase "Metodica predării istoriei" Editura Spiru Haret, Iași  

Alice Ionela Roaită Didactica istorie Un manual pentru profesorul de istorie,Editura Paralela 45, 

Pitești,2012 
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SEAMĂNĂ UN MOD DE COMUNICARE DEOSEBIT                                                             

ȘI VEI CULEGE UN COPIL DEOSEBIT 

 

Prof. înv. preșc. Turcu Letiția                                                                                                

G. P. N. Găinușa/ Școala Gimnazială „Dumitru Udrescu” 

 

Majoritatea părinților din zilele noastre consideră ruptura dintre generații inevitabilă, și totuși, ei 

recunosc că temelia pentru o disciplină corespunzătoare și pentru stabilirea unui sistem de valori sănătos 

este o comunicare corespunzătoare. Ei doresc să păstreze canalele de comunicare deschise sau să le 

deblocheze pe cele blocate. Dar cum? Deși nu există o formulă standard, care să aducă succes de fiecare 

dată, există totuși principii și îndrumări care pot fi urmate de parinți. 

Mai întâi de toate, este important să stabilim ce este comunicarea, ce nu este și ce poate aștepta un 

părinte de la ea. Unii părinți confundă contactul verbal cu comunicarea. Ei cred că, dacă buzele lor sau 

buzele copiilor lor se mișcă, ei comunică. Dar comunicarea este un drum cu două sensuri, „ se oferă și se 

primesc informații”(Webster s New World Dictionary). Comunicarea constă în primirea informațiilor la fel 

de deschis și binevoitor cum sunt oferite. 

Adeseori, copiii se plâng că nimeni nu-i ascultă, că nimeni nu înțelege ceea ce simt ei, că sunt cicăliți 

tot timpul și mulți părinți joacă rolul unor segenți care comandă trupe cu care fac instruție. Nu e de mirare 

că astfel de părinți sunt respinși și nu pot comunica eficient cu copiii lor. 

Cercetările și psihologii au găsit tehnici pentru o comunicare mai eficientă, tehnici pe care părinții le 

pot folosi în cămin pentru a deschide căile blocate ale comunicării. Una dintre descoperirile cele mai 

importante se referă la o atitudine pe care părinții trebuie să o aibă înainte de a începe comunicarea. Această 

atitudine se numeste „acceptare”. 

Majoritatea dintre noi consideră că, în vederea dezvoltării caracterului copilului nostru, trebuie să îi 

spunem ceea ce nu ne place la el. Ne îmncărcăm discursul cu preducuțe, sfaturi și porunci și toate astea 

transmit neacceptare. În multe familii, comunicarea verbală constă doar în critici. Lauda, aprecierea, 

impreuna-simțire ți ferirea sunt rareori exprimate. Unii părinți chiar o spun deschis: „De ce să vorbesc 

despre purtarea lui bună? Face exact ce i-am cerut eu să facă!”. Din cauza unor astfel de predicuțe, unui 

copil îi este mai ușor sa-ți păztreze parerile și sentimentele doar pentru el. Critica îl face pe copil să se 

apere; astfel, pentru a evita și alte coplicații el se retrage intr-o lume tăcută acasă și comunică doar cu colegii 

și prietenii bine aleși. 

Institutul american de relații familiale (The American Institute of Family Relations) raporteaza 

rezultatele sondajele de opinie, legate de comentariile pozitive sau negative aduse copiilor. Mamele au ținut 

evidența remarcelor negative și a celor pozitive, făcute copiilor. Rezultatele arată că, la fiecare remarcă 

pozitivă, apăreau zece remarci negative. Deci 90% din totalul comunicării era negativ. 

Aparent, profesorii stau putin mai bine. Un sondaj de trei ani, făcut în orașul Orlando din Florida, 

arată că, în școlile publice, 75% din profesori aveau atitudini negative. Același studiu arată că fiecare 

comentariu negativ avea un efect atât de distrugator asupra imaginii de sine a copilului, încât era nevoiue 

de patru comentarii pozitive pentru a îndepărta efectul celor negative.  

Părinții recunosc faptul ca cei mici au urechi ascuțite, și totuși adeseori, ei trăncănesc într-un mod 

insensibil despre copiii lor, chiar în prezența acestora. 

A accepta pe cineva așa cum este înseamnă un act de iubire, a te simți aceptat înseamnă a te simți 

iubit. Când te simți iubit, crești la minte și la trup, și acest sentiment reprezintă o forța terapeutică, în vederea 

refacerii, de pe urma vătămării psihologice și fizice. Când o persoană si simte cu adevarat acceptată de 

cineva, atunci se poate gândii ușor la schimbare, la modul cum dorește să crească, să fie altfel sau să devină 
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mai eficient. Acceptarea o face în stare să conbștientizeze capacitățile pe care le are, dar acceptarea trebuie 

demonstrată pentru a fii simțită.  

Acceptarea – oxigenul familiei 

Putem comunica sentimentele și atitudinile noastre de acceptare față de copil în mai multe feluri. De 

multe ori, căile de comunicare dintre părinte și copil sunt aspre, deoarece copilul observă, sentimente de 

respingere. În consecință, copilul se va retine să-și exprime adevăratele sentimente și gânduri pentru a se 

proteja de suferință. Și nu este destul ca părintele să simtă el însuși că iși accepă copilul. El trebuie să fie 

ăn stare să transforme aceste sentimente de acceptare într-un limbaj pe care colilul să-l înțeleagă ușor. Una 

dintre metodele cele mai simple de a transmite acceptarea este prin a spune: „Înțeleg la ce te referi” sau 

„Înțeleg ce vrei să spui”.  

Mesajele non verbale sau limbajul trupului – gesturi, pozișii, expresii faciale, tonul vocii – vorbesc 

adesea mai tare și mai clar decât vocea. O strâmbătură, un oftat, o ușă trântită pot da pe față sentimentele 

înainte de fii rostite cuvintele. Multe mesaje nonverbale pun bariere chiar înainte de începerea conversației. 

Neîntreruperea – o altă metodă de a exprima acceptare – poate fi arătată copilului, permițăndui să se 

joace sau să participe la o activitate fără să-l înrerupi. A-l întrerupe pe copil, a-i da instructiuni, sugestii, 

reprezintă metode prin care îi arăți că nu ai înceredere în capacitațile lui. Adeseori anumite forme de 

alaturare, participare sau control, sunt încercări ale părinților de ai ajuta pe copii să răspundă așteptarilor 

lor. Neamestecul în astfel de situații determină gînduri pozitive și întăritoare ca acestea: „am incredere în 

capacitatea ta de a încheia această sarcină într-un mod satisfăcător”. Cînd te amesteci, arăți neacceptare; 

cînd intervii, arăți acceptare. Ambele variante afectează valoarea de sine, fie negativ, fie pozitiv. O ascultare 

pasiva, care arată interes, poate comunica deasemenea acceptare.  

Puțini părinți sau purtat așa. Se pare că ei cred că este de datoria lor să corecteze, să respingă, să 

sfătuiască, să spună din nou, sau să reinterpreteze tot ceea ce le spune copilul. Expresii simple folosite în 

ascultarea pasivă, ar putea fii: „ce interesant!”, „chiar așa?”. Atunci cînd coopilului i se permite să-și 

exprime sentimentele într-o astfel de acceptare, el poate să se ăndrepte mult mai ușor spre rezolvarea 

problemei din proprie initiativă. 

Mulți părinți simt că au pierdut comunicarea cu copii lor, pentru că în caminurile lor există numai 

vorbărie continuă, dar aceasta poate fi o acoperire a unei probleme mai profunde. Adevarata comunicare 

există daca pastrezi legătura cu copilul tău și daca îți mărești capacitatea de a-l accepta ca pe o persoană cu 

drepruri, nevoi și valori proprii.   

Nu există vindecări magige pentru momentele în care comunicarea săa deteriorat și chiar cea mai 

bună comunicare are nevoie de o alimentare atentă, zilnică, dar cănd părinții si copiii se trateaza cu respect 

și își pot recunoaște reciproc sentimentele, atunci peste prapastia dintre generații va fi contruit un pod. 
 

Bibliografie: 

- Ellen White, „Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi”, Casa de Editură Viață și Sănatate, București 

1997 

- Nancy L. Van Pelt, „Secretele părintelui deplin”, Casa de Editură Viață și Sănatate, București, 2002 

- Ross Chambel, „Adevărata iubire pentru copii”, Editura Vestea Buna, Craiova, 1991 

SEAMĂNĂ UN MOD DE COMUNICARE DEOSEBIT                                                                        

VEI CULEGE UN COPIL DEOSEBIT                                                                                                    

(Rezumat) 

Prof. înv. preșc. Turcu Letiția                                                                                                               

G. P. N. Găinușa/ Școala Gimnazială „Dumitru Udrescu” 

Majoritatea părinților din zilele noastre consideră ruptura dintre generații inevitabilă, și totuși, ei 

recunosc că temelia pentru o disciplină corespunzătoare și pentru stabilirea unui sistem de valori sănătos 

este o comunicare corespunzătoare. Ei doresc să păstreze canalele de comunicare deschise sau să le 
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deblocheze pe cele blocate. Dar cum? Deși nu există o formulă standard, care să aducă succes de fiecare 

dată, există totuși principii și îndrumări care pot fi urmate de parinți. 

Cercetările și psihologii au găsit tehnici pentru o comunicare mai eficientă, tehnici pe care părinții le 

pot folosi în cămin pentru a deschide căile blocate ale comunicării. Una dintre descoperirile cele mai 

importante se referă la o atitudine pe care părinții trebuie să o aibă înainte de a începe comunicarea. Această 

atitudine se numeste „acceptare”. 

Mulți părinți simt că au pierdut comunicarea cu copii lor, pentru că în caminurile lor există numai 

vorbărie continuă, dar aceasta poate fii o acoperire a unei probleme mai profunde. Adevarata comunicare 

există daca pastrezi legătura cu copilul tău și daca îți mărești capacitatea de al accepta ca pe o persoană cu 

drepruri, nevoi și valori proprii.   

Nu există vindecări magige pentru momentele în care comunicarea săa deteriorat și chiar cea mai 

bună comunicare are nevoie de o alimentare atentă, zilnică, dar cănd părinții si copiii se trateaza cu respect 

și își pot recunoaște reciproc sentimentele, atunci peste prapastia dintre generații va fi contruit un pod. 

SECȚIUNEA I 

POEZII REALIZATE DE COPII 

ÎMPREUNĂ CU DOAMNA EDUCATOARE  

TURCU LETIȚIA 

MAMA,  

de Ungureanu Andrei 

G.P.N. Găinușa 

 

Sunt copilul tău 

Știi bine! 

Te iubesc așa de mult  

Tu ești totul pe pământ.    

 

Aș vrea ca mereu,  

Să fiu doar la sânul tău, 

Să-mi fii scut și adăpost 

Când voi fi fără un rost. 

 

Tu ești totul pentru mine, 

Să rămâi mămica mea! 

Să te-ascult cu bucurie 

Și cu drag în viața mea.  

 

          PENTRU MAMA MEA 

                   de Dumitru Maria 

                    G.P.N. Găinușa 

 

         Ce ar vrea fetița oare  

         Pentru mama ei? 

         Să fie mereu vioaie 

         Și să facă tot ce spui. 

 

         Să aibă răbdare mare 

         Cu copiii ei mereu 

         Să fie atrăgătoare, 

         Drăgălașă, cum sunt eu. 

 

          Mama vrea în schimb  

          Ca să fiu ascultătoare, 

          Cu copiii, frumos oricând 

          Să vorbesc și să-i alint. 

 

          Și cu doamna educatoare 

          Tot mereu aș vrea să știe, 

          Că voi fi atentă.Oare?
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           Sper așa să fiu! 

 
 

MĂMICA MEA 

de Enache Andreea 

G.P.N. Găinușa 

 

Dragă mamă, dragă soare, 

Dacă n- ai fi pe lume 

Ce ar face fata oare și băiatul și bunica? 

Tu ai grijă ne-ncetat  

De copiii tăi cu drag, 

Dis de dimineață, îndată 

Ii aștepți pe toți în prag. 
 

Le dai hrană,  

Le dai haine! 

Temele așteaptă iară 

Un sfat bun și o idee. 
 

Toate, toate  face mama, 

Nu se plânge, nu se vaită, 

Ce e mai presus de toate? 

Dragostea nemăsurată! 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

 

ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. D. ARICESCU” 

CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEŞ 
 

  
 

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 
 
 

,,Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului în care cresc copiii. Copilul învaţă în 

familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinderile, normele, atitudinile, valorile şi comportamentele 

necesare pentru a se integra în societate. 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinţi în toate aspectele ce ţin de 

viaţa copilului. Ambii părinţi sunt un model pentru copil, oferindu-i experienţe diferite. Cercetările au 

demonstrat, că părinţii au stiluri diferite de educaţie a copilului, mamele tind mai mult spre precauţie, ele 

încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele şi vorbesc la nivelul copilului. Taţii se exprimă mai 

sumar,direct şi la obiect, adeseori încurajează copiii să încerce, să testeze lucrurile; încurajează 

independenţa, concurenţa. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ,, Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face 

mamă, ci buna creştere pe care o dai copiilor.” 

Familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educaţia în familie precedând-o pe cea 

instituţională. Părinţii 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. 

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. Stima 

reciprocă între părinţi, dragostea părintească raţională pentru copil, unitatea şi consecvenţa cerinţelor 

formulate de părinţi, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudine şi comprtamentul lor, devin 

pentru copil un model de viaţă. Copilul învaţă ce este ,,bine” sau ,,rău” în primul rând din familie. 

Familia exercită o influenţă deosebită asupra copiilor. Părinţii furnizează ,,zestrea genetică”, iar 

familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale, modelează caracterul copilului, simţul 

moral, estetic, etc. O mare parte din cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, 

atitudinile faţă de viaţă, copiii le datorează educaţiei primite în familie. De aceea, familia este instituţia 

fundamentală în toate societăţile. 

Volumul, precizia  vocabularului  şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 

părinţi şi de restul familiei în această direcţie. 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 cunooască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la 

sentimentele lui, învaţă ce posibilităţi de reacţie există. 

Familia are un rol deosebit 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. 

,,Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.” 

GEOFFREY  HOLDER 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Bibliografie: 

Ghidul ,, Cum să devin un părinte mai bun”,2020,MECC MOLDOVA, UNICEF 

Sănătatea şi educaţia, domenii de convergenţă, Consorţiul ACORD, Bucureşti 2011 
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Importanţa educaţiei în familie 

 

 

Prof. înv. preşcolar: Ţuvic Alina-Roxana 

 

 
Din perspectivă sociologică, familia este instituţia fundamental în toate societăţile. Familia este un 

grup social relative permanent de indivizi legaţi ăntre ei prin origine, căsătorie sau adopţie. În societatea 

românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu şi familia extinsă. Mai 

există şi un al treilea tip de familie, familia poligamă. 

Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei mai importanţi în dezvoltarea unei 

personalităţi armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arată ca elevii care sunt înconjuraţi de dragostea şi ajutorul membrilor 

familiei au rezultate mult mai bune la şcoala faţă de copiii ai caror părinţi lucrează de dimineaţă până seara 

şi care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

De ce este importanta familia în educaţia copiilor? Pentru că are o influenţă deosebită asupra copiilor, 

care dobandesc mult mai repede şi mai usor cunoştinţe despre obiceiuri comportamentale, stil de viaţa, 

societate şi natura de la persoanele apropiate, cu autoritate în viaţa lor, decât de la profesori sau necunoscuţi. 

De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 

intelectual, cât şi fizic, moral şi estetic.  

Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbracamintea copiilor, le 

crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se ingrijeste de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate 

avea decat urmari 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.  

Dezvoltarea intelectuală în cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul, volumul, precizia 

vocabularului şi corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusă de parinţi in aceasta directie. 

Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştintele uzuale (ex: despre 

plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc.).  

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de 

observatie, memoria şi gandirea. Parinţii încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru 

a le putea întelege. Copiii pun cele mai multe întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar parinţii ţi ajută să-şi 

însuseasca un număr mare de cunoştinte, raspunzand cat se poate de corect si exact.  

Educaţia morală a copiilor în 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 exercită o influenţă deosebit de adânca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostiintele , 

deprinderile, obisnuintele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. De aici 

utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasa".Activitatea educatională este 

dinamica şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane exprimat prin ,,a fi si a 

deveni".  
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Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de 

a o face si în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii parinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 

nu a primit p educaţie aleasă este condamnat 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 copilările, 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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Rolul familiei în educația copiilor 

 

 

Prof. Udrea Elena-Ramona 

Școala Gimnazială Anton Pann 

 
 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

precedand-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de parinți. Aceștia nu trebuie 

sa 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 dezvoltarii 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 temeinică 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 

dezvoltarii sale psihice.  

Parinții 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. Insușirea vorbirii de către copiii cu cei din jur. 

Aceștia 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 înteleagă ce este bine și ce este rău, ce este 

permis și ce este interzis.  

Procesul educării morale a copilului este de lungă durata, 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 lorde 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 stimă reciprocă dintre membrii 

familiei,dragostea părintească rațională față de copii,consecvență 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. 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 făța 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 părințîi, se înstrăinează de ei și nu le dau o mâna de ajutor atunci 

când se întâmplă să treacă prin unele încercări.  

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 mică 

și vârsta școlara. Cu cat aceste schimbari se produc la o vârstă mică, cu atât efectele acestora nu sunt atât 
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de grave pentru copil, dar odată cu integrarea copilului în viața socială, această destrămare conduce deseori 

la marginalizarea sau la transformarea copilului într-un copil introvert lipsit de interes. 

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.  

Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în 

colectiv și prin colectivul de copii. Așadar, educația copiilor de face cu responsabilitate, dăruire, respect, 

iubire, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale ale fiecăruia pentru a ajunge la rezutate care 

să fie pe măsura efortului depus.   
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. Udrea Livia Iuliana                                                                                                      

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Slatina  

 
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 ce-

l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 

dorinţelor sale. 

Influențele 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 imitație şi învățare, 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. 
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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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Familia, locul unde mințile vin în contact una cu cealaltă                                                      

(Buddha) 

 

Profesor: Udriștioiu Alina                                                                                                   

Colegiul Tehnic Mătăsari, Localitatea Mătăsari, Gorj 

       
 

„Tot ceea ce nu avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. 

Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri” afirma Jean Jacques Rousseau. 

 

Consider că scopul educației este pregătirea unor oameni care să gândească independent. În acest 

sens, Albert Einstein era de părere că „un individ educat trebuie să vadă în slujirea comunității realizarea 

supremă a vieții lui”. 

Noi facem parte din miracolele lumii căreia îi aparținem și ne trece viața încercând să aflăm cine 

suntem și care ne este rostul.  

Ne redescoperim cu fiecare vârsta, cu fiecare etapă, mereu alții și totuși mereu aceiași. Cu cât ne 

descoperim mai devreme, cu atât ne putem folosi resursele spre a ne prinde mai puternic de lumea în care 

trăim.  

Un rol esențial în formarea fiecărui individ îl are familia. Ea ne influențează atât în structura noastră 

de profunzime cât și la nivel decizional. Pe drumul devenirii noastre, asimilăm din familie nu numai 

informații despre lumea încojurătoare, ci și valori morale, dorințe ascunse, aspirații. Vom copia modelul 

unui părinte, mândru de meseria profesată, de copiii resnonsabili, ascultători și iubitori.  

Părinții sunt protectori pentru că ei cunosc viața și capcanele ei. Maturitatea le permite să dea sfaturi, 

să le echilibreze relațiile copiilor, să detecteze esecurile și să-i redreseze. Uneori atitudinea lor este 

interpretată ca o „nevoie” de a se impune în față celorlalți, dar, în esență, scopul este de a clădi copilul în 

deplin acord cu societatea care îl va judeca după legile ei.      

Nicolae Iorga era de părere că „educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se 

desfășoară, în liniște, pe încetul, firea cea adevărată”. Copiii sunt niște mesaje vii pe care părinții le trimit 

timpurilor ce vor veni. Trebuie să lupte să evolueze spre perfecțiune, să caute miracolul din ei și din semenii 

lor. 

Familia dă societății oameni excepționali, educați; se poate vorbi de un individ excepțional în mai 

multe feluri pentru că divinitatea nu a vrut a crea o lume monotonă. Negarea esenței alimentează sentimenul 

frustrării și al neîmplinirii și generalizează sentimenul eșecului personal.  

În aceste moment rămâne esențial să fii sprijinit pentru a-ți învinge temerile, iar familia este cadoul 

lui Dumnezeu pentru tine. 

Prin urmare, este foarte important ca la o vârstă fragedă părinții să le descrie pas cu pas copiilor 

etapele pe care trebuie să le parcurgă. Dar, privind viața ca unică și irepetabilă, nu totdeauna vor fi feriți de 

problemele apărute.  

Ideea e să nu uite sfaturile primite și să încerce o revenire pe drumul oportun. Immanuel Kant scria 

că „omul poate devein om numai prin educației. El nu este nimic decat ceea ce face educația din el”. 
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ASIGURAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS AL COPILULUI  - 

RESPONSABILITATEA FAMILIEI ÎNCĂ DIN PRIMII ANI DE VIAȚĂ 

 
 

Prof. înv. preşc. UNGUREANU ALINA-MIOARA 

Grădiniţa  cu program normal – VĂLENI, DÂMBOVIŢA 

 

 
Motto: ,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog,  acele lucruri  care  să   mă  îndrepte  spre  fericire.  

Educă-mă, te  rog,  ca  să  pot  fi o  binecuvântare  pentru   lume!” (Child’s  Appeal) 

 

Schimbări  ale  potenţialului educativ  al  familiei s-au  produs  continuu,  în funcţie de  schimbările  

economice, culturale, politice  şi  sociale. Aceste  schimbări  se  constată, în special,  la copiii care încep  

un  ciclu  de  educaţie  instituţionalizată. 

După  introducerea  prin  lege, a  învăţământului  obligatoriu,  instituţiile  şcolare  au  preluat, în mod  

oficial,  atribuţiile   de  educaţie  şi  pregătire  a copiilor  pentru  viaţă.  În  felul  acesta, funcţia  de  educaţie  

a familiei  a  fost  mult  diminuată. Concepţia conform  căreia  educatorii oficiali  pot  înfăptui  integral 

formarea  copilului  s-a  dovedit  eronată şi  dăunătoare,  mai  ales  pentru  că  a  determinat  o  schimbare  

de atitudine  în  rândul  părinţilor, conform  căreia  rolul  lor  este  limitat numai  la  asigurarea  condiţiilor    

materiale  necesare  creşterii. Curând însă,   această  tendinţă  s-a  dovedit  ineficientă.   

Fără   sprijinul  activ  al  părinţilor, grădiniţa  nu  poate  realiza   obiectivele  educaţionale  stabilite,  

oricât  de  competenţi  ar  fi  educatorii. Lipsa colaborării   dintre  familie  şi  grădiniţă  are consecinţe  

grave. Dar  pentru  aceasta, educatoarea trebuie  să  cunoască  mai  multe  aspecte  ale  vieţii familiilor  

copiilor,   care  se  poate face  prin   stabilirea  unui  program  comun de educaţie  în  grădiniţă  şi familie. 

Fără  stabilirea  unui  sistem  unitar  de  cerinţe,  colaborarea  dintre  cei doi  factori  educaţionali    va  

rămâne  fără  rezultatele scontate. 

Educatoarea  trebuie  să-i convingă  pe  părinţi că  cerinţele  grădiniţei  trebuie   continuate  şi  în  

familie  de  către  toţi factorii  educaţionali  ai  acesteia:  mama, tata, fraţi,  bunici,  în  egală  măsură. Astfel, 

trebuie stabilit că   că  o  bună  educaţie  în  familie,  şi  nu  numai,  depinde  de stilul  de  viaţă  al  acesteia. 

Nu  numărul  de cadouri, nu  orele de prezenţă fizică, şi  doar atât, alături de copil  în familie  este 

precumpănitor în munca de educaţie, ci conţinutul  activităţii  şi al tuturor acţiunilor desfăzurate  în  familie.   

Construcţia celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri: 

grădinită, familie, comunitate.  Rolul părinţilor şi al dascălului  este acela de a fi educatorii copilului lor. 

Unde şi când se termină rolul de educator al părinţilor? Când învăţăm, când relaţionăm, când iubim? Avem 

de învăţat de la copilul nostru? Când putem spune: “iartă-mă“!, „am greşit!“? Ştim oare totul despre copilul 

nostru? Dar despre noi, ca părinţi? Dar despre noi ca educatori? 

 Da! Pentru răspunsul la toate aceste întrebări, pentru ca ca toate acestea să se implinească și  să 

contribuim la evoluţia copilului, trebuie să cunoaştem copilul, trebuie să ni-l facem partener, trebuie să 

cunoaştem principiile dezvoltării lui: 

✓ Dezvoltarea este secvenţială; 

✓ Un domeniu de dezvoltare le infuenţează pe celelalte; 

✓ Copiii au ritmuri diferite de dezvoltare; 

✓ Dezvoltarea se desfăşoară de la simplu la complex; 

✓ Modul de dezvoltare individuală depinde de caracteristicile înnăscute, dar şi de mediu; 

Din prima copilărie se formează ideile despre lume, şi astfel, este acceptată și ideea că obiceiurile 

alimentare formate în copilărie, rămân fixate pentru întreaga perioadă de existenţă a adultului. Obezitatea 

în rândul copiilor  este o  problemă  de  sănătate  publică,  din  cauza consecinţelor  nefaste  asupra  sănătăţii  

viitorului adult (risc  crescut  pentru  bolile  cronice,  în special bolile  cardiovasculare, diabet, cancer). 
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Din ce în ce mai mulţi copii    suferă din cauza unei  alimentaţii nesănătoase provenite,  admise  sau  

încurajate de familie.  Cu cât alimentaţia este  mai industrializată  cu  atât ea  este mai nocivă  şi  mai  toxică.  

 Astfel, "Educaţia pentru sănătate "pe parcursul copilărie timpurii formează obiceiurile şi atitudinile 

pentru întreaga viaţă. În mod normal copiii consumă mai multe calorii deoarece sunt foarte activi, însă 

pentru a creşte au nevoie de vitamine, proteine şi minerale.  

Dar, copiilor mici li se recomandă 30 minute de exerciţiu fizic moderat, iar copiii mai mari ar trebui 

să ajungă la 60 minute de activitate fizică, de cel puţin 5 ori pe săptămână. Deci …,, nu doar  cu mâncare  

mă  fac mare  ci şi  cu  mişcare!” 

,,Exprimă-te prin joc, prin cuvinte… pur şi simplu exprimă-te cum poţi… exprimă-te!" 

Ne exprimăm astfel încât cel de lângă noi să ştie ceea ce simţim, să ştie ceea ce ne frământă, şi ceea 

ce vrem să ştie. Ne exprimăm prin foarte multe variante: fizic, psihic, și verbal. Una din cele mai bune 

variante de exprimare este jocul. El este forma cea mai adecvată prin care copilul se împlineşte.  Prin el işi 

exprimă trăirile. Prin joc, sufletele devin apropiate, mintea se curăţeşte, uită toate grijile şi se gândesc numai 

la lucruri frumoase. “Un copil, când jocu-i place/Toată lumea joc îi face/Şi el toate le pricepe/Şi cu ele joc 

începe.” (George Coşbuc – Jucăriile celui cuminte) 

Jocul schimbă lumea copiilor în mai bine. Cuvintele sunt cea mai întâlnită formă de exprimare. Poţi 

să spui tot ceea ce doreşti, exact cum vrei. Forma pe care o dai cuvintelor, tonul vocii, fac persoana de lângă 

tine să ştie exact ce doreşti să exprimi. 

Importanta dezvoltării copilului în perioada pescolarităţii a dat nastere la expresia celor "7 ani de 

acasa", iar lipsa grijilor şi fericirea, caracteristice preşcolarilor, a făcut ca aceasta perioadă să mai fie numită 

şi "vârsta de aur a copilariei".  

,,Nu lăsa pe mâine ce poti face dar și zice, azi… s-ar putea să devină zadarnic mai târziu… 

sentimentele să nu mai reprezinte nimic… iată ce pot invăţa copiii în sânul familiei lor.” 
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EDUCAȚIA, CHEIA SUCCESULUI 

 

Autor: Ungureanu Daniela 

 

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.         

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. 

Trebuie reținut  că fiecare copil este unic, așa că 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. 

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. Și, dacă 

vă doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic.   

Cuvântul după care trebuie să se ghideze în educarea celui mic este ”echilibru” și cu puțin efort, se 

vor vedea reușitele. 

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.  

Dacă interacțiunile dintre familie și grădiniță 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 copiilor în procesul învățării.  
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ„ 

 

 

Prof. înv. preșcolar Ungureanu Floarea 

Grădinița P. P. Nr. 1 Călimănești - Vâlcea 

 
 

Familia a fost, dintodeauna, apreciată ca fiind o importantă instituție socială.Școala are un rol 

important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în familie. 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 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 formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 

individuală şi colectivă şi de altruism. 

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. 

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. 

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.  

„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 
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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.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. INV. PRESCOLAR: UNGUREANU ILEANA                                                                                                                                                                                                        

GRADINITA BUCSANA, JUD. GORJ 

. 

 

Tuturor ne este cunoscuta expresia „Cei sapte ani de acasa”. Perioada optima pentru educatie si 

formarea caracterului psiho-social in viata fiecarui individ este reprezentata de copilarie. Copilul primeste 

primele sfaturi si notiuni educative, isi dezvolta aptitudinile si isi formeaza primele deprinderi de viata 

sanatoasa, in familie. 

Educatia copilului este un demers care presupune un schimb de experienta, de valori si competenta 

intre toti adultii care il sustin in demersul sau de dezvoltare. Spirala relationara care se tese in jurul copilului 

se bazeaza pe incredere, pe parteneriat. Una din competentele parentale importante pentru fiecare dintre noi 

este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reactiile sale la stimulii pe care ii oferim si, nu in 

ultimul rand, deschiderea spre cunoastere. Nu este neaparata nevoie sa invatam scalele de dezvoltare, este 

suficient sa petrecem mult timp impreuna cu copilul nostru si sa-i recunostem unicitatea, personalitatea. 

Familia constituie mediul in care copilul se naste, traieste primii ani ai existentei personale, se 

dezvolta si se formeaza pentru viata. Ea reprezinta un prim instrument de reglare a interactiunilor dintre 

copil si mediul social. Are rolul central de asigurare a conditiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 

ale copilariei si care stau la baza structurarii personalitatii individului. 

Ea este prima institutie de educatie morala si pentru prima copilarie este mediul educativ prin 

excelenta. Familia este „cea mai necesara scoala de omenie”. 

Pentru orice persoana (copil, adolescent, tanar, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 

pentru formarea, dezvoltarea si afirmarea lui, asigurand conditii de securitate si protectie, atat fizica cat si 

psihica, in orice perioada a vietii. Aici se contureaza conceptia despre viata si conceptul de sine. 

Prin educatie parentala parintii „se descopera’’ ca parteneri ai copiilor lor, isi descopera propriul 

potential de schimbare, se simt valorizati in rolul lor parental. 

Fiecare parinte ar vrea ca fiul sau sau fiica sa 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 scoala, pe terenul 

de sport, la teatru sau in vizita la rude. 

Daca unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic si afectiv, atunci pe viitor va aparea acel 

sentiment de neincredere in mediu, teama de viitor sau indoieli de sine, o lipsa a increderii in propriile sale 

forte, dar va aparea si acel sentiment de rusine. Tot timpul familia trebuie sa incurajeze copilul, sa il indrume 

si sa ii arate ce e bine si ce e rau. Familia este cea care ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l 

inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socio-afectiv necesar trebuintelor si 

dorintelor sale. 

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta atat direct, prin 

actiuni mai mult sau mai putin dirijate cat si indirect, prin modele de conduita oferite de membrii familiei. 

Modelele de conduita oferite de parinti, pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare, si climatul socio-

afectiv, in care se exercita influentele educationale, reprezinta 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. 

Dupa ce ajunge la varsta prescolara educatia copilului se imparte intre familie si dascalii si pedagogii 

din scoala; cei din urma vor fi chemati sa slefuiasca ceea ce a realizat familia, sa completeze golurile din 
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procesul instructiv-educativ care au scapat pana la aceasta varsta si sa-l ajute pe copil in intelegerea si 

lamurirea unor probleme. 
 

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. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatia dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea ) 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”. 

„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. Copii cresc si se formeaza in viata intr-un univers 

pe care-l creeaza parintii. 
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Cartea de vizită: CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof: Ungureanu Ioana                                                                                                       

Grădinița P. N. Fierbinți - Șelaru 

 

 

„Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși” 

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.  
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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-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 

• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/ 
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Educaţia în societatea modernă cu sau fără cei șapte ani de acasă 

 

Prof. Ungureanu Irina                                                                                                            

Colegiul Economic DPM Alba Iulia 

 

 

„Trebuie să vezi, trebuie să înveţi să gândeşti, trebuie să înveţi să vorbeşti şi să scrii: scopul este de 

fiecare dată o cultură nobilă.” (Nietzsche- Amurgul idolilor ) 

În vremea de astăzi, timp al paradoxurilor ne gândim la marele filozof care a exprimat în cuvinte 

„poezia educaţiei” definind-o ca un proces afirmativ, imperativ şi necesar. În demersul meu aş vrea să 

încerc să răspund unei întrebări complicate în simplitatea ei: „De ce avem nevoie de educaţie?”.  

Nu cred că e doar întrebarea mea, ci a unei întregi generaţii ameţită de parfumul falselor valori 

promovate astăzi în societate. De aici nevoia mea de a concepe un răspuns particularizat căci filozoful citat, 

conştiinţă problematică şi spirit al nuanţelor, a subliniat trei obligaţii ale fiecărui om, dar înţeleg eu ale 

fiecărui elev. 

Pornind pe acest traseu sinuos al înţelegerii susţin faptul că educaţia este o formă de creaţie, că 

depăşeşte obiceiul mecanic al şcolarului de a învăţa, devenind un simbol al adevăratei valori şi al propriei 

identităţi.  

De aceea afirm că educaţia trebuie să devină „un bun” al tuturor, nu doar al educatorilor ci şi al nostru 

al celor care ne aflăm pe drumul iniţiatic al şcolii. Aş vrea să învăţ să gândesc pentru a fi educată. Întreaga 

magie stă în dorinţa noastră de formare, de a vedea lumea prin ocheanul întors al conştiinţei de sine, care 

trebuie să-ţi spună să vezi educaţia ca un părinte care te conduce, nu legat la ochi ci cu paşi mici spre 

cunoaştere. 

Primele forme de educaţie le-am deprins de la părinţi, apoi de la învăţător şi de la profesori, dar de 

noi depinde dacă vom accepta educaţi ca pe un dar sau ca pe o povară. Părinții sunt primii profesori și au 

un rol esențial în formarea personalității copiilor succesul școlar fiind asociat celor șapte ani de acasă, căci 

doar familia ca microunivers al societății poate crește responsabil și sănătos copiii insuflându-le acestora 

dorința de a învăța și încrederea în rolul educației.  

Ucenicia educării presupune autocontrol şi ample transformări interioare prin care să ne construim 

cetatea spirituală. Sistemul educativ ne transmite valori care ar trebui să dezvolte atitudini de comunicare 

prin care noi să ne modificăm felul de a ne trăi viaţa. Din păcate tinerii nu mai cred în adevărurile de 

altădată, vor să caute un adevăr personal, dar acest lucru nu este posibil în lipsa sau în afara educaţiei. 

Am întâlnit copii care refuză educaţia de orice fel pentru că se simt dezrădăcinaţi şi devin subjugaţi 

de subcultură. Totuşi cred că şi ei sunt însetaţi de valori transcendente, căci numai omul se educă şi dacă ar 

citi probabil că şi-ar găsi un model educativ, fie el pragmatic. Educatorul se aseamănă unui sculptor şi orice 

copil poate deveni materialul lui. 

Consultând dicţionarul aflăm că educaţia înseamnă a conduce un om cu modele adecvate spre o ţintă, 

iar din punct de vedere etimologic cuvântul provine din latinescul „educo, -are”. Aşadar educaţia a existat 

de la începutul istoriei umanităţii şi a fost mereu o necesitate. Rămâne ca fiecare dintre noi să adere la un 

ideal şi prin educaţie să-şi împlinească visul. 
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Susținerea învățării școlare în familie pe timp de pandemie 

 

Prof. Înv. primar Violeta Ungureanu                                                                                      

Școala Gimnazială Șipote, jud. Iași 

 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 

fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 

intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 

Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 

nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu 

prietenii, pe stradă, în mass-media).  

Cu precădere  în perioada în care școlile au fost  închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții 

sunt cei care au stat acasă cu copiii permanent și se preocupă nu numai de  supravegherea lor, dar și de 

impactul pe care această perioadă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive.  

În continuarea învățarii acasă rolul adultului din familie este esential. Copilul are nevoie de 

acompaniere și de aceea este important ca părinții, familia, să se implice activ în susținerea lui. În condiții 

precum cele pe care le trăim, elevii au participat la activități adecvate folosind diferite dispozitive precum 

laptop, desktop, tabletă sau telefon.  

Cele mai dese astfel de activități intermediate de dispozitive sunt întâlnirile în spațiul virtual cu colegii 

de clasă, atunci când se folosesc platforme precum Zoom, Classroom, Webex, Skype – în funcție de 

resursele, infrastructura și competențele digitale ale adulților.  

Implicarea adultului care acompaniază copilul alături de acesta este foarte importantă în menținerea 

atenției copilului, asistarea lui pentru a folosi tehnologia, dar și pentru a continua activitățile propuse de 

cadrul didactic/ cadrele didactice care predau la clasă. 

 

Cum îi pot sprijini părinții sau tutorii pe copii să învețe acasă? 

 

✓ Să stea cu el în cameră sau la masă birou (sau să fie disponibili) atunci când copilul asistă la ore și 

învață. 

✓ Să nu uite că după o perioadă de ascultare mai lungă, de pildă, pentru dezvoltarea muschilor mici 

ai mâinii, copiii nu trebuie neapărat să facă semne grafice! Ei pot șterge praful, frământa o cocă pentru 

plăcintă sau curăța cartofi! 

✓ Să propună copilului secvențe scurte din activitățile sugerate de cadrul didactic, pornind de la 

timpul de concentrare al copilului și interesul acestuia pentru activitate. 

✓ Să facă pauze active, cu jocuri de mișcare. 

✓ Să vorbească frecvent cu copilul de exemplu, să verbalizeze tot ceea ce fac în casă/curte. 
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✓ Să îi citească copilului și să exprime emoțiile din povestea citită, să interpreteze pe rând 

personajele poveștii folosind un ton adecvat al vocii;  

✓ Să discute despre ce învățăm din poveste și întâmplări similare din viața reală. 

✓ Acasă este un mediu perfect pentru a exersa toate cunoștințele învățate, în ritm propriu.  

✓ Să vorbească cu copiii despre emoțiile lor (să-și recunoască, să accepte emoțiile copiilor și să îi 

ajute în gestionarea lor). 

✓ Să aprecieze verbal permanent copilul! 

 

 Bibliografie: 

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002.  
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Cei 7 ani de acasa 

 

 

 

Educatoare: Untaru Alina Ramona 

 
 

 

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. 
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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 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.  

 

 

 

 

                 

 

 

  

1593



  

 
Rolul familiei în viața copiilor 

 
 

Prof. înv. preșc. Urcan Carmen 

Gradinița Căsuța fermecată Luduș 
 

  

 

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. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul in care copilul este ingrijit, educat, educația in familie 

precedand-o pe cea institutionala.  

Copilul, in primii ani de viată este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie sa fie preocupați doar 

de latura fizică a ingrijirii lui,ci să aibă in vedere educația psiho-socială, corelând posibilitațile fizice cu 

cele psihice.  

Educația in familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie 

să urmarească pas cu pas evoluția fizică,urmarindu-se concomitent educația intelectuală, morală in scopul 

formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a copilului il 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 viată, despre fenomene din natură si societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea 

continuă cu membrii familiei, el isi insușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 

dezvoltării sale psihice.  

Parinții vor fi atenti la felul cum pronunța copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor imbogați 

vocabularul, îi vor învața să se exprime corect , coherent și deasemenea însușirea vorbirii de către copiii cu 

cei din jur.  

Parinții trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al dezvoltarii lor intelectuale, 

al manifestării active a setei de cunoaștere,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 educării morale a copilului este de lungă durată si incepe incă din familie. Deprinderile de 

comportare civilizata, atitudinile copilului fata de alții exprimă de fapt atmosfera morală 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 comportamentul copilului 

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 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 

In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea 

ce trebuie sa caracterizeze relațiile dintre parinți si copii este stima reciproca dintre membrii familiei, 

dragostea părinteasca rațională fată de copii,consecvența si unitatea cerințelor pe care le formulează parinții 

si ceilalti membrii ai familiei fața 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 copiii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si 

supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie sa fie oarbă. Parinții care se manifestă astfel față de copiii 
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lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in 

fata acestora.  

Familia reprezintă pentru copil un organism reglator, care permite să trăiască o viaţă intensă, o viaţă 

proprie copilăriei. Nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este aşa de sensibilă la exprimarea 

trebuinţelor, la manifestarea slăbiciunilor sau a potenţialului dezvoltării copilului, fiindcă nici o altă 

instituţie nu cuprinde fiinţe legate atât de direct, de vital de copil ca mama şi tata. Familia oferă copilului 

un mediu afectiv, social, cultural.  

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 gama variată de relaţii interindividuale, copiindu-

le prin joc şi propria conduită. 

Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copiii 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 problemă aparte a educatiei in familie o constituie copilul 

unic. Nu e de mirare ca părinții concentreaza toată grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta 

daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational.  

Parinții 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. 

In concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasa a tuturor capacitaților 

fizice,mintale si afective ale copilului, trebuie sa canalizeze interesul si inclinatiile si sa-l ajute sa-si formeze 

încetul cu încetul adevarata lui personalitate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ – Importanța educației în familie 

 

Prof. URDEA LENUȚA                                                                                                                      

G. P. P. ”TOLDI” Salonta jud. Bihor 

 
Pe parcursul existenței sale,omul traversează schimbări, transformări si prefaceri concretizate în 

evoluția biologică ce privesc modificările fizice, morfologice și biochimice, în evoluția psihică, care duc la 

cristalizarea și transformarea întregii activități psihice și în evoluția socială, tradusă în structura conduitelor 

de adaptare față de normele mediului social. 

Dezvoltarea psihică și socială în copilărie se realizează în funcție de experiențele de viață și de 

acumulările și conduitele exersate și concretizate în deprinderi, obișnuințe, de structurile de personalitate 

ce se elaborează prin continue acomodări la situațiile concrete.  

În asamblu dezvoltarea psihică semnifică un process continu de transformări cantitative și calitative 

în care este antrenat întregul palier al proceselor, funcțiilor și caracteristicilor planului psihologic ce duc la 

structuri psihocomportamentale diferențiate și adaptate contextului în care se desfășoară. 

În procesul dezvoltării umane se conturează seturi ale achizițiilor biologice, psihologice și sociale în 

care factorii ce-i influențează sunt formulați prin conceptele de ereditate, mediu, educație.Acești trei factori 

influențează bazele presonalității copilului în primii șapte ani de viață. 

Modul nostru de a exista ca personalitate este influențat de factorii de mediu care sunt și factori 

educativi: familia, grădinița, școala, cercul de prieteni, tovarășii de joacă, în fond societatea întreagă, care, 

dacă nu apare sub aspecte concrete bine definite, este totdeauna prezentă prin concepții, mentalități, trediții, 

stil de viață, forme de cultură materială și spirituală etc. 

Practica educativă familială s-a format prin experiența mileniilor de existență a umanității.Orice 

activitate presupune existența unui scop și a mijloacelor necesare pentru a-l realiza. În cazul educației, 

scopul ia înfățișsarea unei serii de aspirații, de valori ce trebuie sădite în conștiința copilului, valori inspirate 

de un model cât mai apropiat de personalitatea umană ideală.  

Mijloacele sunt sau ar trebui să fie norme bine gândite și eficiente. Nu s-ar putea spune că majoritatea 

părinților au o conștiință clară a scopurilor și mijloacelor cu care se angajează în dificila sarcină de formare 

a personalității copiilor cărora le-au dat viață.  

Viziunea lacunară sau nearmonios închegată a obiectivelor, procedeelor neadecvate la specificul 

situațiilor și la caracterul evolutiv al prestației educative se reflectă inevitabil asupra produsului acestei 

prestații. 

Cerințele și exigențele adultului nu sunt numai verbale; Copilului i se propun modele 

comportamentale, constând într-un întreg sitem de gesturi, acte, care grație imitației sunt preluate de acesta. 

Pe o traptă superioară a evoluției, odată cu dezvoltarea capacității de reprezentare, copilul își va construi o 

imagine de sine, care corespunde în mare parte imaginii pe care adultul i-o propune.  

Când cerințele și interdicțiile sunt adecvate capacităților și nivelului de toleranță ale copilului, iar 

repetarea se produce în prezența unui motiv, acesta va ajunge în curând la anticiparea lor. Actele copilului 

se vor ghida acum după o reprezentare a ceea ce trebuie să facă. 

”De fiecare dată când copilul acționează după cerințele și interdicțiile părinților săi, fără a trebui să 

le audă din nou, el face un pas spre interzicerea acestor ordine și interdicții”și deci spre autonomie. 
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Supunerea face loc responsabilității personale. Drumul spre autonomie este în același timp drumul 

contactelor și relațiilor cu societatea. 

Putem spune că bazele educației până la șapte ani este modelul comportamentului    psiho-uman 

achiziționat, corelat cu “a învăța să fii”și mai ales”a învăța să devii”.  

 

Bibliografie: 

“Copilul și copilăria”-Redacția Revistei de Pedagogie 1979 

„Copilăria-fundament al personalității”-Revista Învățământul Preșcolar 1997 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ? 

 

 
Prof. înv. primar Uriciuc Camelia-Nicoleta 

Şcoala Gimnazială „George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc 
 

 
Care ani? Care casă? Ani, și nu doar șapte, petrecuți cu bunicii, cu rudele sau cu vecinii pentru că 

părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Acasă? Doar puțini dintre copii. Pentru că acasă înseamnă 

familie, dragoste, liniște, povești, jocuri și timp. Cei mai mulți dintre noi, părinți cu slujbe solicitante, uităm 

că primii ani ai copilăriei înseamnă temelia vieții copilului nostru.  

Ne amăgim că vom recupera cândva timpul pierdut și că vom planifica totul mai bine săptămâna 

viitoare, luna viitoare, anul viitor... Și ne trezim că avem copiii mari și străini și nicidecum pe placul nostru.  

Apoi începem să învinovățim: bunicii pentru alintarea în exces, educatorii pentru lipsa de grijă, 

învățătorul pentru cerințele exagerate, profesorul pentru stilul autoritar... și lista e lungă. Dar eu, părintele, 

unicul responsabil pentru supărările pe care mi le pricinuiește copilul meu, ca și beneficiarul bucuriilor pe 

care mi le oferă, ce contribuție am avut la șlefuirea lui?  

O contribuție infimă, dacă după anii micii copilării așteptăm ca grădinița și școala să ne învețe copiii 

cele mai elementare lucruri. 

Apoi, odată cu promovarea perioadei preșcolare, calea e din ce în ce mai lină pentru părintele apăsat 

de griji.  

Există părinți care își trimit copiii la școală în septembrie și așteaptă să îi ia în iunie, dacă e posibil, 

cu un teanc de diplome, tobă de carte, și cu coronița pe frunte. Ei nu au timp de activități educative, pentru 

că sunt într-o goană permanentă, iar toată alergătura lor e, evident, doar spre binele copilului. 

Ce greu le-a fost unor părinți cu școala de acasă! Dar tot nu au înțeles care sunt temele obligatorii 

pentru ei. Să îți intrebi copilul ce a făcut la ore și să îți faci și timp să îl asculți, nu e atât de important. Dar 

să arunci cu noroi în cadrele didactice care se zbat să scoată elevii bine din orice situație, asta e chiar 

necesar.  

Bieții dascăli! Puși în ring, în colț, loviți din toate părțile, dar nevoiți să zâmbească! Ne judecă părinții, 

ne umilesc elevii, ne sufocă atribuțiile hârțogărești inutile. Mai nou, ne pune la zid și presa/televiziunea 

pentru care orice mic incident ce are loc la nivel de clasă sau școală, orice sesizare venită din partea vreunui 

părinte (care, desigur, știe el mai bine decât ,,doamna” ce note merită al său copil la una sau la alta dintre 

materii, cum trebuie livrate conținuturile și, mai ales, cât trebuie de învățat la școală și cât acasă) devin 

breaking news, subiect de interminabile discuții și prilej de exprimare a unor opinii nesolicitate.Nu credeți 

că se spun prea multe și se fac prea puține? 

Dar, asta e! „Viziunea” școlii e democratică, iar „misiunea” nobilă. Și rădăcinile tuturor acestor efecte 

sunt în cei șapte ani de acasă. De ce am uitat cât timp și răbdare aveau părinții și bunicii noștri cu noi? De 

ce am uitat tonul blând și morala poveștilor de la gura sobei? I-am înlocuit cu internetul și facebook-ul. Ne 

găsim scuze, ca părinți, că vremurile de azi sunt stresante, dar noi ne complicăm singuri existența. Acum 

ne mai distanțăm și la modul propriu, pentru că virusul apărut anul trecut ne-a speriat pe toți.  

Nu suntem mai apropiați unii de alții, deși am fost izolați mult timp, aproape un an. Ne-a fost dor de 

elevii noștri, dar nu atât de mult încât să le trecem cu vederea dezinteresul față de orele online, și, mai crunt, 

chiar și de orele la școală, actuale. Ne-au rămas unora dintre noi doar privirile triste, cuvintele neputincioase 

și suspinele înăbușite. Și regretul. Că nu poți schimba nimic. Că în cei șapte ani de acasă ai unora au fost 

atat de adânc săpate unele comportamente greșite, încât efortul de a le corecta e zadarnic. Dar ne 

înverșunăm. Și continuăm. Și luptăm. Și unii sunt înfrânți.  

Mă gândesc la colegii mei care, „plini de boli și suferinți”, încearcă să scape din mrejele 

învățământului, sperând o pensionare anticipată. Mă gândesc la colegii mei care, bolnavi și uitați prin 
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spitale, își iau vacanțe pe motive medicale, și mă gândesc la părintele care nu ar trebui să aibă concediu 

niciodată. Această meserie nu are o „fișă a postului” stabilă. E imprevizibilă și unică. Și minunată. 

În simplitatea și înțelepciunea lor, bunicii și părinții noștri au definit cele două condiții esențiale ale 

umanității: frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Le mai avem? Mai există? 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. primar Ursachi Simona                                                                                                 

Liceul Teoretic Gataia, jud. Timis 

 

Educatia pe care un copil o primeste de la parinti in primii 7 ani de viata, acasa, contribuie la formarea 

personalitatii si comportamentului  copilului  pana  merge la scoala.   

Spunem despre   un copil ca are “cei 7 ani de acasa“,  atunci  cand  este  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. 

Cheia catre adaptarea copilului in societate sunt educatia, bunele maniere, regulile morale. Cea ma 

buna perioada a vietii pentru educatie, pentru  formarea  si  instruirea  caracterului  psiho-social, o  reprezinta  

copilaria. 

Familia este cea care raspunde de trebuintele elementare ale copilului si de protectia acestuia, 

exercitand o influenta atat de adanca, incat urmele ei  raman  uneori  intiparite  pentru  toata  viata in  profilul  

moral – spiritual  al  acestuia . 

Daca familia nu- i satisfice unui copil nevoia de confort fizic si afectiv, atunci  pe  viitor  va  aparea  

acel  sentiment  de  neincredere  in  mediu,  teama   de   viitor    sau    indoieli   de    sine,  o  lipsa   a  

increderii  in  propriile  sale  forte.  

Familia trebuie sa incurajeze copilul, sa   il indrume si  sa  ii  arate   ce  e  bine   si  ce  e  rau. Familia 

este   cea care ofera    copilului primele    informatii    despre    lumea   ce- l   inconjoara, primele norme  

de  conduita,  dar  si  climatul  socio-  afectiv  necesar  trebuintelor   si  dorintelor   sale. 

Influentele educative pe care   familia le exercita asupra  copiilor,  se  pot  manifesta   atat  direct  prin  

actiuni  mai  mult  sau  mai  putin  dirijate,  cat  si  indirect, prin modele   de   conduita     oferite  de   

membrii  familiei. Modelele de conduita oferite de parinti, pe care copiii le preiau   prin  imitatie   si  invatare   

si  climatul   socio-  afectiv  in  care  se  exercita  influentele  educationale,   reprezinta  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. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus   cu   grija  si  calda  afectiune  in  concordanta  cu  etapa   

de   dezvoltare  in  care  se  afla  el,  fara     a – l   solicita  prea  de  timpuriu   cu  lucruri  ce  nu  sunt   pe  

masura   fortelor  lui,  oferindu-i   si   cerandu- i    numai  ce   nu- i depaseste  capacitatea  de  intelegere. 

In familie se dezvolta sprijinul de afirmare a idealurilor tanarului, dorinta sa de participare  la  viata  

sociala,  culturala  si  politica  a  tarii  sale.   In familie se formeaza   primele deprinderi   de  viata  sanatoasa   

ale   copilului,  de   conduita   igienica  individuala   si  colectiva,    de   altruism,  componente  majore   ale  

moralei   elementare  a  indivizilor   societatii,  constituind  bagajul   educativ   al  celor  “7   ani  de  acasa“.     

Viata   copilului    acasa, alaturi   de parintii sai, toate   activitatile care se desfasoara impreuna,  

consolideaza   anumite   deprinderi,  abilitati,  ce  contribuie   la autonomia  copilului,    convietuirea  sociala,  

sanatatea,   igiena   si   protectia  lui.   

In familie, copilul incepe sa se cunoasca pe sine, sa se defineasca prin  jocul  imitatiilor,   comparatiilor   

isi  insuseste   modele   la  care  se  poate   referi  in  mod  constant,  in  devenirea   sa,  ca  adult.   
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Dupa ce  ajunge  copilul  la   varsta  prescolara ,  educatia  lui  se imparte intre familie  si  dascalii   

sau   pedagogii    din   scoala,   cei   din   urma    modeland   ceea   ce   a  realizat    familia,  completand  

golurile   din  procesul  instructiv  - educativ    care  au  scapat  pana  la  aceasta  varsta   si   sa-  l  ajute  pe  

copil  in  intelegerea   si  lamurirea  unor  probleme. 

 “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. 

Copiii cresc si se formeaza in viata   intr –un univers pe care -l creeaza parintii. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ                                                                  

ŞI INTELECTUALĂ A  COPILULUI 

 
Prof. Inv. Presc. Ursoi Cristina 

Gradinita P. P. Ineu, Colegiul Mihai Viteazul Ineu 

 
 

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. 

Datoria părinţilor este de a i ajuta copiii: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie 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). 

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 față 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 
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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 

şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

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 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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Importanţa educaţiei în familie 

 

Prof. înv. preşc.: Ursu Alexandra 

 
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. 

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 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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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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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
Profesor înv. Preşcolar Ursu Veronica 

Gradiniţa cu P. P. nr. 9 Galaţi 

 
 

„Dă-mi un copil până la vârsta de șapte ani și îți voi arăta omul”. (Aristotel) 

Primii ani sunt cei mai importanți în viața fiecărui copil, deoarece ei stau la baza succesului general 

în viață. Dezvoltarea timpurie a copilului este considerată a fi cel mai puternic instrument de abordare, o 

șansă de a oferi tuturor copiilor oportunități de a-și dezvolta întregul potențial. Fiecare copil este necesar și 

fiecare copil are dreptul de a avea un start bun în viaţă. 

Ca părinți, știm cu toții că a investi devreme în copiii noștri înseamnă nu doar să le oferim mâncare 

și haine: înseamnă să le acordăm atenție și dragoste.  

Șapte ani reprezintă o etapă semnificativă în dezvoltarea copilului.     

Mulți psihologi împart copilăria în diferite etape ale diferitelor tipuri de dezvoltare și toți par să fie 

de acord cu schimbarea de la șapte ani, care, întâmplător, poate fi o vârstă dificilă pentru copii, plină de 

urcușuri și coborâșuri emoționale, deoarece aceștia se confruntă cu mai multe tipuri de etape de dezvoltare 

simultan. 

Până la șapte ani copiii au trecut prin 2 din 4 etape ale dezvoltării cognitive. 

-Senzorimotor (vârste 0-2) în care învățarea provine din percepții senzoriale și activități motorii. 

-Preoperator (vârste 2-7 ani) în care gândirea are loc prin simboluri și limbaj. Memoria și imaginația 

sunt puternic dezvoltate în această etapă.  

Pana la 7 ani copiii au trecut prin 3 din 8 etape ale dezvoltării sociale. 

-Încredere vs. Neîncredere (cu vârste cuprinse între 0-18 luni) este despre învățarea încrederii în cei 

care au grijă de el.  

A putea avea încredere în îngrijitori înseamnă a putea avea încredere în lume. 

-Autonomia vs Îndoiala (cu vârste cuprinse între 18 luni și 3 ani) este despre copiii care se aventurează 

și își afirmă voința. Un copil din această etapă dezvoltă comportamente autosuficiente și un puternic 

sentiment de autonomie. 

-Inițiativă vs Scop. (3-6 ani) este despre dezvoltarea curajului și independenței. Un copil își 

construiește sentimentul de autonomie începând și finalizând acțiuni pentru un scop.  

Pana la 7 ani copiii au trecut prin toate cele șase etape ale atașamentului fata de cel care il ingrijeste. 

-A fi cu (vârsta 0-1). Cel mai de bază nivel de atașament, această vârstă este despre legatură. 

Implicarea simțurilor, atingerea, ținerea, alintarea, hrănirea, contactul vizual, zâmbetul, oferirea de indicii 

nonverbale. 

-A fi aproape (vârsta de 1-2 ani). Realizând ceea ce avem în comun. Înțelegem cum suntem 

asemănători, elementele noastre comune, interesele comune.  

-A fi de aceeași parte (vârsta de 3-4 ani). Ajungem să dezvoltăm un sentiment de apartenență și 

loialitate. Un copil știe: ‘Îți aparțin. Suntem împreună și suntem de aceeași parte. ” 

-A fi tinut in brate (vârsta de 4-5 ani). La acest nivel de atașament, un copil se simte semnificativ. 

„Contez pentru tine. Am un loc important aici. ” 

-A fi iubit (vârsta de 5-6 ani). Copiii înțeleg ca sunt iubiți. A fi iubit este un sentiment de mare emoție. 

Copiii trebuie să se simtă iubiți mai presus de toate. 

-A fi cunoscut (vârsta 6-7 ani). Etapa finală a atașamentului unui copil este atunci când lucrurile devin 

personale. În acest moment, un copil simte încredere, semnificație, dragoste, puncte comune, apartenență 

... Vor să-și împărtășească secretele, temerile, furia, speranțele și visele lor. „Să-ți spun totul înseamnă să 

mă cunoști.”  

(Cele șase etape de atașament ale lui Gordon Neufeld) 
    

Stilurile de atașament sunt o altă parte crucială a dezvoltării copilului.  
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În 1969, psihologul Mary 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 s-a 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 acei copiii cu atasament  sigur se simt necăjiți când parintele lor pleacă, 

dar sunt fericiti  la întoarcerea acestuia.  

Pe de altă parte, copiii cu atasament anxios-nesigur devin supărați înainte ca parintele să plece și tot 

suparati când se întorc. 

Copiii cu atasament anxios-evitant nu sunt supărați de absența parintelui lor și nici nu sunt încântați 

când acesta intră în cameră.     

Apoi, există atașament dezorganizat. Acest lucru este intalnit in cazul copiilor care sunt abuzați fizic 

și emoțional. Atașamentul dezorganizat face dificilă acceptarea mângâierii parintelui de catre copii.  

„Dacă părinții sunt„ suficient de buni”, îngrijind și acordând 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. 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. 

Până la vârsta de șapte ani, copilul este „complet încărcat” cu toate valorile și principiile fundamentale 

pentru a crește. El are „sistemul de operare”. Apoi va petrece următorii 7 ani construind pe fundația 

respectivă, apoi următorii 7 ani rafinând și raționalizând. Toate disfuncțiile lor ulterioare sunt acolo, în 

embrion. 

Când vine vorba de dezvoltarea copilului, s-a spus că cele mai importante etape din viața unui copil 

se întâmplă până la vârsta de 7 ani.  

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? 

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 dezvoltare de abilități sociale ale copilului 

dumneavoastră.  

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.  

„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. 

Până la vârsta de 7 ani, copiii pun piesele împreună. 

Când copiii ajung la clasa I sau a II-a, 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. 

S-ar putea să nu pară aspirațional, dar părinții „suficient de buni” , care satisfac nevoile fizice și 

emoționale ale copiilor, pot ajuta copiii să dezvolte conexiuni neuronale sănătoase. 

„Aşa mamă, aşa fiică; aşa tată, aşa 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 îl pregătim pentru succes fiind noi  adulţi de încredere în relaţia cu ei. Le putem arăta 

cum gestionăm sentimentele, astfel încât atunci când își vor experimenta propriile relații să se poată gândi 

la modul în care au reacționat mama sau tata când erau tineri. 
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IMPORTANŢA  EDUCAŢIEI  ÎN  FAMILIE 

 

 
Prof. înv. preşcolar Ursz Cristina 

Grădiniţa cu P. P. nr. 1 Sântandrei 
 

 
Educaţia în familie este, fără doar şi poate, baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor şi a succesului 

acestora în viaţă. Procesul de integrare  în societate  începe în familie, din timpul copilăriei, când intervin 

primele contacte sociale şi experienţe de viaţă şi continuă de-a lungul vieţii omului. 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de 

alimentaţie sănătoasă), acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare şi punând 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.  

Valorile sociale şi imaginea despre lume, ca ansamblu, ajung la copil prin intermediul informaţiilor 

la care are acces şi care, în primii ani de viaţă, sunt furnizate de către părinţi. 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. 

Rolul familiei este extrem de important şi în formarea caracterului spiritual al copilului. 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. Modelele pe care părinţii, dar şi ceilalţi membri ai familiei, le oferă sunt 

esenţiale, învăţarea modului de a primi şi dărui iubire este importanţa pentru dezvoltarea pozitivă a 

omenirii.  

Se ştie că fiecare individ îşi dezvoltă anumite tipare afective în copilărie, unii copii se simt iubiţi, 

apreciaţi, doriţi, încurajaţi, pe când alţii se simt neiubiţi, nedoriţi, descurajaţi. Fără iubire, copilul nu va 

putea ajunge un adult responsabil, ci va fi un om cu multe handicapuri din punct de vedere afectiv şi social.  

Există numeroase studii care arată că felul în care părinţii îşi tratează copiii, fie că este vorba de o 

disciplinare aspră sau de înţelegere, de indiferenţă sau de caldură, are consecinţe profunde şi de durată 

pentru viaţa emoţională a copilului. 

Aşadar, familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea  copilului 

ca persoană, părinţii sunt cei care furnizează zestrea genetică, iar familia creează conditiile dezvoltarii 

fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral şi cel estetic. 

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. 

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între 

toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact.  

Nivelul cultural şi de înţelegere al părinţilor faţă de importanţa tuturor acestor aspecte, în formarea 

copilului şi stimularea dezvoltării acestuia pe toate planurile, este primordială. Generaţia actuală de părinţi 

trebuie să fie atentă şi să nu cadă pradă presiunii economice şi  tehnologiei, să se preocupe de dezvoltarea 
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proceselor atât intelectuale, cât şi morale, să-i asigure copilului condiţii optime de dezvoltare, atât fizică, 

cât şi intelectuală, emoţională şi morală. 
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Parteneriatul școală- familie 

 
 

 

Prof  înv. primar Uruc Cecilia 

Școala Gimnazială Lunca Priporului, 

Structura Păltineni, Oraș Nehoiu 
 

 

 

Activitatea didactică de bună calitate este suportul progresului evoluției copilului în plan social și 

psihic. Cu abilitate, cadrul didactic determină părintele să colaboreze și să înțeleagă rolul și scopul 

programelor educative. Dezvoltând o colaborare de succes, ea sporește înțelegerea și sensibilitatea 

părinților față de nevoile copilului pentru promovarea reușitei integrării în ciclul primar și mai târziu în 

viața socială. 

 

Familiei i-a fost recunoscut rolul important în creșterea, educarea și evoluția personalității copilului. 

Implicaea familiei este o parte importantă pentru calitatea educației și pentru un mediu sigur de învățare.  

Pe de altă parte, școala este instituția educațională unde școlarul pășește cu încredere, cu dragoste, cu 

speranță într-un viitor mai bun. De aceea, cadrul didactic trebuie să se întrebe care sunt atitudinile și valorile 

față de școală pe care fiecare familie le transmite, care este atmosfera din familia copilului. Cadrul didactic 

trebuie să găsească modalități prin care părinții pot fi motivați pentru a-și asuma rolul de parteneri ai școlii 

în actul educativ. 

 

În general, toți părinții doresc cea mai bună educație pentru copiii lor, vor să se implice mai mult în 

educația lor,dar mulți nu știu cum să procedeze. De aceea, școala trebuie să încurajeze implicarea părinților 

la acțiunile comune, să devină parteneri și să poată lua împreună decizii cu privire la educația copiilor lor. 

 

Fiecare părinte este unic,cum de altfel și fiecare familie este unică. De aceea, pentru găsirea unor 

soluții optime la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un colaborator, ca un partener 

care se implică activ în aceste forme de intervenție socio-educațională. 

 

Parteneriatul școală- familie are un obiectiv comun și anume, asigurarea unui sistem unitar de cerințe 

de instruire și educare a copilului. Relația lor constă în coordonarea acțiunilor între părinți și cadre didactice, 

astfel încât obiectivele de realizat, metodele folosite, formele de organizare și de evaluare a activităților să 

fie comune. Părintele și cadrul didactic vor alege împreună varianta cea mai potrivită pentru copil.  

 

Semnarea parteneriatului dintre familie și școală se consideră un sistem de îndatoriri reciproce în 

colaborarea parinților cu școala pentru a educa și forma copilul.  

 

Astfel că: 

• Școala are responsabilitatea cea mai important în procesul instructiv- educativ. 

• Părintele  este persoana responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului, dar și pentru 

colaborarea cu școala spre beneficiul copilului. 

• Elevul este  responsabil pentru propria educație. 

.       

Bibliografie: 
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Revista ,,Învățământul primar”- 2005  
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"Cei șapte ani de acasă!” 

 

Prof. RODICA URUCU                                                                                                      

Gradinita cu program normal Nr. 2 MURFATLAR 

 

„A fii mamă înseamnă miracolul dintre tine și copilul tău.....                                                                                                 

E o competiție cu tine însăți de a fi în fiecare zi un părinte mai bun!!!” 

 

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. 

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 cultural-

istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 

ani de-acasă”. 

▪  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",  
 

Dragostea părinţilor? 

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.  

Bineînţeles că: toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 

şi reuşite. 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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă SF. ANDREI, GURA HUMORULUI                          

Vacaru Claudia Petronela Rodica 

 

 

O familie puternică este garanția succesului pentru fiecare copil. 

Mama și tata sunt componentele cele mai principale și exemplu de bază pentru fiecare copil. Existența 

fraților ajuta la închegarea familiei trăind în grijă unul față de celălalt, ajutându-se, întristându-se și 

bucurându-se reciproc. 

O familie prosperă este întotdeauna caldă și confortabilă. 

Membrii familiei sunt întotdeauna diferiți iar modul în care se înteleg cu toții depinde de fiecare în 

parte. 

În familie trebuie să existe pace, liniște, armonie, întelegere. Familia reprezintă o putere imensă cu 

care poți depăși obstacolele pregătite de soartă. Chiar dacă nu suntem întotdeauna conștienți de valoarea și 

importanța pe care o are, cu toții simțim nevoia de a fi aproape de cei dragi. Se formează legături nu doar 

de sânge ci și amintiri din prima clipă de viață. Frații și surorile, mamele și tații sunt oamenii care îți stau 

alături, împârtășind veștile bune sau mai puțin bune. Fie că este vorba despre aniversări sau sărbători, 

weekend-uri în natură sau pur și simplu seri relaxante petrecute în casă, eu imi amintesc cu drag de multe 

întâmplări alături de ai mei și le port în suflet pentru totdeauna. 

Indiferent de persoanele care ne intră în viață, familia continuă să rămână pe primul loc. Eu, cel puțin 

stiu că nimeni și nimic din această lume nu conteza mai mult decât familia mea. 

În familie se desprinde disciplina și spiritul armoniei cu semenii săi îl va feri pe viitorul adult de multe 

situații conflictuale, asigurându-i astfel un climat psihic și moral proprice dezvoltării unei personalități 

sociale armonioase. 

Formarea unei constiințe sociale încă din copilărie, educarea pentru înțelegerea a ceea ce i se cuvine 

și ceea ce se datorează celorlalti, creează condițiile formării unui om integru, care se va putea bucura de 

prețuirea celorlalți în societate, știind să îi prețuiască și el la rândul lui pe semenii săi. 

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. 

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. 
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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. 

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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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

VACARUS IULIANA 

 

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.   

Trebuie retinut faptul că fiecare copil este unic, așa că parintii trebuie să încerce să se implice în 

educația celui mic în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și 

personalitatea celui mic. Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile 

primate in familie.  

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.  

Rezultatele mai multor studiiarata 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. 

Familia joaca un rol foarte important in educatia copiilor,care dobandesc mult mai repede si mai usor 

cunostinte despre obiceiuri, comportamente, stil de viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu 

autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.  

Familia joaca un rol important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere intellectual, cat si 

fizic,moral si esthetic. Parintt sunt cei care de cele mai multe ori asigura toate cele necesare cresterii si 

educarii copiilor (haine alimente,carti, rechizite,, jucarii…), lucruri care ii determina pe cei mici sa inteleaga 

ca au datoria sa indeplineasca asteptarile pe care adultii le au de la ei. 

Parintii au datoria de ale forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, personalitatea sis a ii invete sa 

fie responsabili, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor. 

 

BLIOGRAFIE:  

www.google.ro 

Maria Montessori - ,,Educatie si pace” 

Tinca Cretu- ,,Psihologia copilului” 
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FORMAREA BUNELOR MANIERE                                                                                          

CEI 7 ANI... DE – ACASĂ 

 

Profesor învățământ primar Vădan Elena Mirela                                                                                                                   

Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, Județul Prahova 

 

 

,,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 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. 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 

Copilul trebuie obișnuit de mic  cu bunele maniere, cheia către succesul lui social. 

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". 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. Utilizarea formelor de politețe este strâns legată de obiceiurile părinților. Este o greșeală ca un 

părinte să oblige copiii să spună după ce au servit masa” mulțumesc!”, făra ca el la rândul lui,să constituie 

un exemplu în acest domeniu. 

Obligația bunelor maniere la copii nu trebuie să fie legată de observații aspre sau să fie o consecință 

a unor discuții sau rugăminți repetate. 

Copilul va mânca corect,dacă va vedea în casa părintească mâncând astfel și pe părinții săi. Va veni 

regulat la masă la ora fixată, dacă va vedea și la părinți supunere la asemenea reguli. Copilul nu trebuie 

bruscat,deoarece forțarea aduce după ea încăpățânarea negativistă. 

Există, în multe familii obiceiul ca un copil să fie depărtat de contactul cu oameni străini. Dacă sosesc 

musafiri, copiii sunt invitați să treacă în camera alăturată. A lua  regulat această măsură este o greșeală.Un 

copil, prin contactul cu lumea exterioară,constată că există și oameni cu alte firi și diverse obiceiuri. Dar 

buna creștere nu trebuie să se oprească aici.  

Trebuie să existe un acord între desfășurarea armonioasă a vieții în familie și obiectivele trăirii 

sociale. Un om certat cu bunele maniere suportă consecințele neîndemânării sale. Bunele maniere trebuie 

să fie compuse din atitudini care se iau în mod automat și nu prin rațiune. Ele trebuie să aibă ca bază  

politețea,delicateța, tactul și bunătatea. 

În mod normal,psihicul unui copil este influențat de condițiile lui de viață și de educația primită în 

familie. Personalitatea lui începe să se manifeste de la vârsta preșcolară. Exemplele bune din viața familială 

vor influența în mare măsură comportarea lui psihică. Educația copilului trebuie să fie astfel orientată, încât 

el,însușindu-și modurile de acțiune ale părinților,să se călăuzească după ele în practică. Un loc important 

în educarea copilului o au jocurile și jucăriile.  
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Joaca este cel mai simplu mod. Inventează jocuri în care el să fie actorul principal. Propune-i să fie 

gazdă și tu musafir. Va învăța cum să își trateze invitații: să le servească prajiturele sau, pur și simplu, să 

poarte o conversație politicoasă, să îl lase pe celălalt să termine ce are de spus. Găsește și alte situații în 

care el să aivă diverse roluri: poate fi vânzător sau cumpărător într-un magazin, poate fi patron sau angajat, 

șofer sau prietenul unei persoane importante pe care el o admiră.  

El se va distra, iar tu îți vei atinge scopul: cu fiecare rol jucat, micuțul va deveni tot mai conștient de 

modul în care acțiunile și cuvintele sale afectează sentimentele celor din jur. 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.  

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 

situaţie. 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.  

,,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 

 

 

Bibliografie: 
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Educația în familie 

 

Văduva Gianina 

 

 

Relaţia dintre părinţi şi copii reprezintă startul în viaţă pentru viitorul adult. Părinţii reprezintă primul 

model social de influenţare a copiilor şi contribuie la formarea concepţiei despre viaţă, a modelului de 

comportare şi de relaţionare al copiilor. 

Este important ca părinţii să găsească un echilibru în ceea ce priveşte organizarea şi controlul 

copilului şi cerinţele pe care le au de la aceştia. 

Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care să se simtă în siguranţă, dar 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, 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. 

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. 

În primul rând, respectul: chiar dacă este doar un copil, el are nevoie de respectul şi de valorizarea 

celorlalţi, ca orice alt individ. Respectarea copilului înseamnă oferirea de alternative, explicarea motivelor 

care impun un comportament sau altul, libertatea de exprimare şi de a lua decizii. 

În al doilea rând, sinceritatea: copiii au nevoie de a cunoaşte oamenii şi de a avea încredere în ei, cu 

atât mai mult în părinţii lor. Minciunile sau adevărul spus pe jumătate nu fac altceva decât să-i facă să fie 

confuzi şi să-şi dezvolte un stil de comunicare bazat pe minciună şi nesinceritate. 

O altă nevoie emoțională de care copilul are nevoie este acceptarea: copilul are nevoie să fie acceptat 

şi valorizat de părinţii săi indiferent de succesul sau insuccesul acţiunilor sale, lucru care se poate realiza 

atât prin încurajări verbale cât şi prin încurajări nonverbale. 

Dragostea este o altă nevoie indispensabilă, întrucât un copil are nevoie de dragostea părinţilor săi tot 

timpul, adică atât în momentele fericite cât şi în cele triste. Părintele îşi poate exprima dragostea faţă de 

copil atât verbal, cât şi nonverbal – îmbrăţişări, strângeri de mână, mângâieri. 

Răbdarea celor din jur joacă un rol extrem de important, deoarece unui copil nu i se poate cere ceva 

”aici şi acum”, ci are nevoie de timp şi de explicaţii pentru a se putea adapta unui comportament sau altul 

solicitat de adult. Cei mai mulţi părinţi se aşteaptă şi doresc ca, o dată ce au cerut un anumit lucru copilului 

lor, acesta să-l realizeze fără a lua în considerare faptul că, mai întâi, copilul are nevoie să înţeleagă de ce 

este necesar acel lucru. 

În aceeași măsură, timpul petrecut alături de copil prezintă liantul creării relației cu părinții, educarea 

acestuia realizându-se cu ușurință, întrucât copilul are nevoie de compania şi atenţia părinţilor săi. Nu se 

poate construi o relaţie între părinte şi copil atâta timp cât părintele nu are timp pentru copilul său, este la 

serviciu mai toată ziua sau are alte priorităţi atunci când este acasă. 

Copilul va comunica cu plăcere cu părintele său dacă temele de discuţie vor fi de interes comun şi 

dacă părintele nu va domina discuţia, va avea răbdare şi o atitudine deschisă, nu va ridica vocea şi îşi va 

asculta copilul, va oferi exemple şi se va asigura că mesajul său a fost corect înţeles. Aceste lucruri îl vor 

face pe copil să aibă încredere în părintele său, să fie sincer cu el şi să nu îl mintă, să-i ceară ajutorul atunci 

când are nevoie şi să ştie că se poate baza pe acesta. 

În concluzie, în cadrul relaţiei părinte-copil este foarte importantă comunicarea, prin intermediul ei 

fiind posibilă realizarea educării. Pentru o comunicare eficientă părinte-copil sunt necesare mai multe 

1618



eforturi din partea părinţilor, mai ales: răbdare, mesaje clare şi concise, atenţie, afecţiune, timp, respect şi 

încredere.  

Toate acestea vor asigura o integrare facilă a copilului în societate, iar educația va fi pionul principal 

ce îi va acorda încredere în propria persoană. 
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Rolul familiei în conturarea personalității copilului 

 

 

 

Prof. înv. primar Văduva Natalia 

Școala Gimnazială,,Nicolae Bălcescu” 

- Mun. Drăgășani, Jud. Vâlcea 
 

 

În opinia mea, familia are un rol extrem de important în viata unui copil. 

In primul rând, familia reprezintă primul cadru de dezvoltare al copiilor. In cadrul acesteia dobândim 

primele deprinderi din această lumea, cum să ne deplasăm, cum să mâncăm, comunicăm și cum să ne 

purtăm, deprinzând astfel “cei 7 ani de acasă”. Ea este primul etalon după care ne este modelată 

personalitatea în bine sau rău, spre exemplu dacă vedem de mici că părinții noștrii au fumat să există șansa 

că si noi să facem la fel, sau contrar, văzând ca acestora le face rău să reușim să evităm aceste vici. 

Tot datorita familiei, în special datorită părintilor acumulăm 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. 

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. 
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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, 
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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  educa

tive  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  ac

easta  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  tocma

i  sursele  greşelilor  lor  deoarece  acestea  nu  ţin  loc  de  competenţă. 
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• 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. 

• „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 
 

 

Invatator: Vagiuc Lacramioara,                                                                                              

Scoala Gimnaziala ,,Profesor Mihai Dumitriu’’ Valea Lupului, Iasi 

 

 

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 psihosocială, 

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 psihica a 

copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte 

important. 

De familie depinde dirijarea judicioasa 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, ii 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 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 ca 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 fața 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 poarta de grijă, 

muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar aceasta 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 nici un fel de respect și autoritate în fața acestora. 

Experiența educației în familie arată ca 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 problema 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 
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explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt datori să-i găsească copilului 

tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie sa-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. 

Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, daca nu se dezvoltă în colectiv 

și prin colectivul de copii. 

Așadar, importanţa familiei în formarea și devenirea personalității umane este incontestabilă. Cei 

șapte ani de acasă își lasă amprenta pentru toată viața omului, deschizându-i calea spre producerea sinelui 

prin interiorizarea valorilor familiale, valorilor naționale și a celor general umane. Familia ne învață a iubi, 

a prieteni, a colabora, a munci, a crea frumosul, a perpetua tradițiile spiritualităţii, eticii și moralei creștine. 

În esenţă familia constituie pilonul de bază al promovării valorilor umane și culturii societăţii. 

Concluzionând, 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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,,7 ani de acasă sau o rutină zilnică” 

 
Profesor psihopadagogie specială Daniela Vajda                                                                   

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

 

Există familii și FAMILII. Familii de plante, familii de animale, familii de cuvinte… Ce este impotant 

pentru un copil de până la șapte ani este apartenența la o familie cu obiceiuri, reguli scrise și nescrise, o 

familie acceptată social. Obiceiurile pot fi diferite dar regulile de bună purtare sunt general acceptate sau 

mai puțin acceptate la nivel social –vorbim aici de nivelul de civism al unei societăți. Există reguli de salut, 

la masă, de ospitalitate, de prietenie, de interacțiune socială, de regăsire,reguli pentru genul feminin și 

masculin, festive, de dragoste și seductie, de recunoaștere formală și informală depinde doar de unde ne 

aflăm noi. Unde ne aflăm? Freud spunea că regulile, mai precis ritualurile reglează pulsiunile corpului. 

Trăirea în societate necesită un control de sine pentru că intensitatea emotivă dacă nu e girată de un 

ritual lasă să explodeze violența(Boris Cyrulnik) Respectarea regulilor îl apropie pe copil de identitatea de 

cetățean pornind de la identitatea de gen, cea familială, de clasă socială. Prin practicarea politeții și a 

ritualurilor sociale de la un anumit moment istoric un copil învață să se deconcentreze de pe propria 

persoană, să devină un ,,suflet social”. 

Rolul părinților este de a da copiilor suficiente oportunități să exploreze, să învețe , să greșească și 

apoi să decidă. Astfel până la șapte ani este o etapă definitorie din punct de vedere afectiv când copilul 

învață să diferențieze diferite tipuri de emoții de la veselie la furie, de la mândrie la decepție și gelozie. 

Înțelege odată cu vârsta că adulții ce-l înconjoară nu pot răspunde imediat cerințelor lui și devine 

capabil să aștepte, să fie calm, să anticipeze un răpuns, poate controla mai bine reacțiile sale în raport cu 

erorile pe care le face sau le trăiește, poate înțelege un gest, un cuvânt ca fiind bune sau rele. O dată cu 

intrarea la școală, spre vârsta de opt ani, înțelege noțiunea de dreptate și de nedreptate, până atunci asistăm 

însă  la reacții pe care le provoacă prin comportamentul său, prin cuvintele rostite. 

Ce sunt de fapt ,,cei șapte ani de acasă”? Sunt o serie de reguli de comportament, niște RUTINE ce 

se pastrează mai întâi acasă și apoi în mediul social. Rutine general acceptate care arată apartenența la un 

grup social, la o identitate de gen , o identitate religioasă, rutine ale unei țări, rutine ale genului uman. De 

fapt nu suntem deloc diferiți de alte FAMILII. Și ele au reguli, și ele au rutine pe care le respectă căci asta 

le definește. 

Trebuie să fim atenți doar la ce îi expunem pe copii căci ei prin imitație și suficientă practică deprind  

,,ce se face”și ,, ce nu se face”.Gradinița, școala, instituțiile publice doar vor perpetua ceea ce ei și-au însușit 

în cei șapte ani de acasă. 

Să păstrăm curate lecțiile iubirii, responsabilității, consecvenței, comunicării, acceptării și toleranței 

ca să avem adulți raționali și siguri pe sine, cu sisteme de valori autentice și adaptate cerințelor vietii. 

Bibliografie: 

www.naitreetgrandir.com 

www.violence-ecole.ulaval.ca 

www.expertizapsihologicajudiciara.ro 

www.consultantapsihologica.com 
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,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ”- POARTA CĂTRE VIITOR 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: VALEA ANICA                                                                        

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, MUREȘ 

 
Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 

reprezentată de copilărie. 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 ,,piramida achiziţiilor”, este 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. Este cea mai optimă perioadă în care copilul este gata să primească 

informaţii, însă este foarte important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. Dacă 

ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în educaţia lui: 

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. Un copil 

despre care se spune că are cei 7 ani de acasă trimite cu gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 

să fie respectuos, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia aleasă, însușirea 

bunelor 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.  

Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despremediul care îl 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. 

Într-o societate în care toate activitățile se desfășoară contra-cronometru, este extrem de dificil să mai 

acordăm atenția cuvenită copiilor noștri, însă acest lucru poate fi extrem de grav pentru sănătatea 

emoțională a copilului, aspect care va avea efecte negative pe termen lung, inclusiv în viața lui de adult.  

Cercetările arată că putem spori relația dintre părinte și copil prin activități comune. Contextul social 

este și el diferit. Pe de alta parte, nici părinții nu sunt ocoliți de schimbările actuale accelerate. În aceste 

condiții, pentru a susține dezvoltarea optima a copiilor, este necesar ca părinții să parcurgă propriul proces 

de dezvoltare personală. În funcție de caracteristicile individuale și de felul în care sunt susținuți, 

mecanismele psihice ale copiilor pot funcționa în favoarea sau în defavoarea lor. Dezvoltarea unei imagini 
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de sine pozitive este un element esențial al succesului, așa cum sunt și dezvoltarea autonomiei, a 

adaptabilității și a unui stil de viață optim în concordanță cu vârsta. 

Dezvoltarea caracterului are un rol crucial în viața oricărui individ, de felul în care acesta este clădit 

depinzând de multe ori sustenabilitatea carierei fiecăruia. Este foarte important ca adultul în calitatea lui de 

părinte să aloce timp special pentru a dezvolta relațiile bazate pe încredere cu copiii lor. Fiind lângă ei în 

momentele importante, acceptându-le emoțiile și manifestările comportamentale generate, evitând să-i 

judecăm pentru ceea ce au făcut sau nu au făcut, vom putea răspunde nevoilor de susținere afectivă ale 

copiilor.  

Din păcate, tot mai des ne confruntăm la clasă cu copii lăsați în grija rudelor, copii abandonați, copii 

proveniți din centrele de plasament, luați în îngrijire de așiatenți maternali, copii care odată ajunși în 

colectivitate manifestă diverse reacții și comportamente fie de izolare, respingere, comportamente împinse 

până la violență. Dacă cei în grija cărora se află astfel de copii nu au deschidere și implicare în tot ce 

presupune evoluția copilului, va trebui să găsim cele mai bune și eficiente metode de a-i reda copilului, în 

primul rând încrederea în sine, apoi trepat să reușim integrarea și acceptarea lui de către grup.  

Metodele cele mai eficiente în munca cu acești copii sunt comunicare permanentă cu copilul, 

apropierea și ascultarea a ceea ce el vrea să transmită, determinându-l să se exteriorizeze, acordăndu-i 

încredere prin implicarea lui în diverse activități, întârirea pozitivă, dialoguri deschise cu colegii. 

Copilăria este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 

aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Dacă unui  copil îi lipsește căldura și 

educația oferită de familie, aici intră în rol cadrul didactic. Astfel, se impune îmbină vocația pedagogice cu 

talentul actoricesc în tot ce întreprindem. În aceste condiții, datoria morală a noastră este aceea de a dărui 

dragoste și sensibilitate, de a-i învăța tot ce știm pe copii, pentru a le oferi cheile vieții de adult. 
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FAMILIA - FACTOR EDUCATIV 

 

Prof. înv. preșcolar, Văleanu Valentina,                                                                                   

G. P. N. Nr. 2, Borcea - Călărași 

 

 

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educația începe din familie, aceasta fiind modelul pe 

care copilul îl imită și-l urmează. În familie copilul își face pregătirea pentru viață. Contribuția familiei este 

cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic și scade pe măsură ce etapele de creștere înaintează pe treptele 

superioare ontogenezei. 

Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea 

societății și a statului. Familia oferă mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă 

și se formează pentru viață. Aceasta reprezintă primul instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil și 

mediul social. Are rolul central în asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 

copilăriei, condiții ce stau la baza structurării personalității individului. În relațiile sale cu mama, cu tata și 

cu frații, copilul se integrează în relațiile sociale, se apropie de societate, își cunoaște valorile și începe să-

și formeze imaginea de sine. Totodată modul de viață al familiei este principalul reper în viață al copilului.  

Comunicarea intrafamilială influențează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea 

personalității lui. Copiii își observă proprii părinți cum acționează în rolul de părinți. Primele deprinderi de 

viață sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentație sănătoasă), 

acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare și își pun amprenta asupra întregii personalități. 

Tot în familie copilul își însușește limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 

exprimării depinde de modelele oferite de părinți, de felul în care aceștia interacționează și îi solicită pe 

copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinții 

oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinți, cei mici vor învăța să 

aprecieze ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept, ce este frumos și ce este urât în 

comportamente. Ei sunt primele modele pentru modul în care să acționeze ulterior ca părinți. 

Familia îndeplinește un sistem de funcții, printre care cele mai importante sunt: 

- funcția naturală biologică- dă naștere copiilor; 

- funcția economică- trebuie să asigure baza materială necesară satisfacerii tuturor trebuințelor 

membrilor familiei; 

- funcția de socializare- socializarea membrilor ei, a copiilor îndeosebi, dezvoltând relații de 

înțelegere, de cooperare, respect și ajutor reciproc, de rezolvare în comun a o serie de trebuințe materiale, 

spirituale, sociale; 

- funcția educativă - creșterea și educarea copiilor reprezentând îndatoriri și responsabilități deosebit 

de importante ale familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 

Împlinirea cu succes a funcțiilor familiei implică respectarea unui sistem de cerințe: 

- preocuparea permanentă a părinților de a-și ridica nivelul pregătirii culturale și profesionale pentru 

a putea fi model și pentru a sprijini copiii în dezvoltarea personalității lor; 

- realizarea unui colectiv familial închegat, unit; 

- cunoașterea de către părinți și alți membri adulți ai familiei a îndatoririlor socio-educative ce le revin 

în educarea copiilor; 

- contribuția părinților, în funcție de posibilitățile lor de pregătire, la rearealizarea obiectivelor tuturor 

dimensiunilor educației intelectuale, profesionale, moral-civice, estetice, fizice, etc.; 

- antrenarea copiilor, după posibilitățile lor, la viața și munca variată a familiei, evitându-se situațiile 

de a li se oferi totul de-a gata; 
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- sprijinirea copiilor la învățătură, după posibilitățile părinților, evitându-se situațiile ca părinții să le 

efectueze temele; 

- să nu se condiționeze de nimeni obținerea unor rezultate la învățătură, de acordare a unor 

recompense, ci recompensele să se dea ca urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la învățătură; 

- să li se acorde copiilor mijloace materiale și financiare în limita necesității firești, evitându-se 

exagerările; 

- să se manifeste o autoritate părintească rațională, umană, justă; nici dragoste exagerată, nici exigență 

exagerată, nici părinți toleranți și indulgenți, nici părinți tirani cu copiii lor; 

- dragostea părintească să fie egală pentru toți copiii; dacă totuși au o simpatie deosebită față de unul 

din copii, aceasta să se manifeste când el doarme, fără să vadă ceilalți; 

- copiii trebuie învățați să stabilească relații numai cu persoanele cunoscute, care sunt bine 

intenționate și le vor binele; de evitat orice cunoștință întâmplătoare, căci fără voia copiilor, pot intra în 

medii imorale, infracționale, pot aduce prejudicii lor și familiei lor; 

- colaborarea permanentă și nemijlocită cu instituția de învățământ și sprijinirea acesteia în 

îndeplinirea funcției ei educative complexe; participarea părinților la activitățile școlii și la activitatea 

comitetelor de părinți și altele. 

La vârsta preșcolară un factor educativ important este grădinița, care desfășoară un amplu proces 

instructiv-educativ și are cadre cu pregătire profesională corespunzătoare, ce aplică metode și procedee 

consacrate. După intrarea copiilor la grădiniță sau la școală, funcția educativă a familiei nu încetează și ea 

continuă cu aceeași importanță, realizându-se printr-o interacțiune a funcției educative din familie cu 

funcția educativă a instituțiilor de învățământ.  

Funcția socio-educativă a familiei nu încetează toată viața, abandonarea sau diminuarea acesteia, 

constituie cauza primordială a neîmplinirilor copiilor și adolescenților. 
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Importanța celor 7 ani de acasă 

 

Prof. Înv. Primar: Vartolomei Teodora                                                                                                   

Școala Gimnazială ”Scarlat Longhin” Dofteana                                                            

Localitate Dofteana, Județul Bacău 

 

 

”Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” Albert Einstein 

Știm cu toții că nu suntem singuri pe pământ, ci mai degrabă trăim într-o comunitate unde trebuie să 

respectăm anumite reguli universale de comportament în societate, care implică nu numai o ținută morală, 

ci și o prezență fizică, în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile și regulile generale de convețuire, bazate 

pe respectul reciproc. 

Educația începe întotdeauna în sânul familiei și se consolidează prin informațiile primite la școală. 

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. Încă din primele luni de viață copilul este învățat primele repere, cum și când să exercite 

anumite acțiuni. Părintele, prin puterea exemplului, dă noțiuni despre bine și rău, despre norme de 

comportament care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și apreciat pentru educația primită. 

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 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne imaginăm un copil bine crescut, care știe să 

mulțumească, știe să salute, știe să spună ”te rog”, care se comportă cuviincios cu adulții și cei de vârsta 

lui. Un copil educat, cu cei șapte ani de acasă, se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât 

unul căruia îî lipsesc 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. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

Adina Mirela Vasii, profesor învățământ primar,                                                                 

Liceul Tehnologic ”Moga Voievod” Hălmagiu 

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, alături 

de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul 

vieții.  

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 

Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 

cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 

elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 

eficient fără contactul cu familia.  

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în 

condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. 

Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 

spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație”. 

Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul 

dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, 

igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară 

de clasă și școală.  

La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea 

lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor 

are o comportare corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri 

este una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 

(Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor 

părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de 

preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, 

școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării 

copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot:  

a. ajuta profesorii în munca lor; 

b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor; 

c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; 

d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;  

f. conecta familiile cu membrii școlii. 
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În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 

școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru motive 

pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  

1. părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor; 

2. învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece în 

afara școlii;  

3. 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 școala;  

4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul să 

influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 

aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). Părinții 

trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 

nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 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 școală-familie este determinantă în educarea copiilor.  

Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea 

problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de 

activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o 

activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră.  

Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 

părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 

parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 Decembrie, 

prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă cu mândrie 

numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață”. Cred că școala 

trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce 

în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră să 

uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, deoarece este rezultatul 

unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Învățătorul este 

și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări întortocheate”, pe care are misiunea 

de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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Familia și rolul ei în ,,Cei șapte ani de acasă ” 

 

Prof. înv. primar, Vasilache Mihaela                                                                                               

Şc. Gimn. ,,Ghe. Munteanu’’- structură a Șc.  Gimn. Nr. 18 - Galați 

 

 

,,Părinţii schiţează fondul sufletului, şcoala şi viaţa desăvârşesc şi retuşează fondul şi gândesc rama’’ 
 

Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada 

copilăriei mici. Încă din primii ani ai dezvoltării copilului, familia 

s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi este o 

sursă primară de dragoste şi afecţiune.  

Aceasta trebuie să împlinească aproape toate nevoile de 

creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale 

copilului, nevoi care condiţionează fundamental calitatea 

achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare.  

În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate 

achiziţiile importante de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv, 

motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în 

dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este 

cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi societate. 

Părinţii sunt cei dintâi dascăli ai copilului lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din                                   

de viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt un model de urmat pentru acesta. 

Din primii ani de viață, copilul vede un exemplu în mamă în ce privește comportamentul acestuia. 

Într-o familie unde fiecare membru are responsabilități, va crește un copil cu simțul    răspunderii.  

Modelele din familie vor contura principii care vor sta la baza caracterului și comportamentului 

copilului și care vor menține latura educativă pe tot parcursul vieții. 

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 nomelor 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. 
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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.  

Însă educația dată de familie nu se oprește aici. Este important ca aceasta să continue într-o 

armonioasă legătură cu grădinița și școala. Un copil crescut în armonie, este un copil fericit cu rezultate 

bune în viață iar ,,cei 7 ani de  acasă reprezintă pașaportul care te însoțește oriunde mergi în viață’’  
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Educaţia în familie - cei 7 ani de acasă 

 

Prof. înv. preşcolar: Vasile Aurelia                                                                                   

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 37 

 
Copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, astfel 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 decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

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.  

Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani, prin care acţionează favorabil pentru 

formarea, dezvoltarea şi afirmarea sa, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, 

în orice perioadă a vieţii. 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. 

Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” reprezintă totalitatea bagajului de cunoștințe, 

deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 

considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 

de acumulare de informaţii, de memorare și de însușire 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. 

Copiii pot învăţa acasă următoarele: 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, un 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, 

cum ar fi: spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 

Alţii pot învăţa din diferite contexte, precum: salutul, comportarea civilizată în mijloace de transport, 

în sala de aşteptare la medic, la cumpărături, la locuri de joacă, la restaurant, la biserică, muzeu, zoo, în 

vizite la alţi copii şi chiar la grădiniţă. De la vârste mici este important să le încurajăm micile pasiuni şi să  

le încurajăm aptitudinile: de a cânta, de a dansa, de a picta, de a modela, de a colecţiona diferite obiecte, de 

a face sport, etc. Dar cel mai bine este să le cerem ajutorul în realizarea treburilor mai uşoare în casă, 

precum: adunarea jucăriilor, sortarea hainelor, pregătirea şi strângerea mesei, sortarea legumelor şi 

fructelor. 

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 
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familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 

copilul este supus în familie unui program de suprasolicitare.      

La începutul fiecărei săptămâni, părinţii trebuie să se informeze cu privire la activităţile ce se vor 

derula la grădiniţă, ce materiale vor fi utiliate în rezolvarea temei. În acest sens pot cere educatoarei diferite 

informaţii despre modul de desfăşurare al activităţilor. De exemplu: dacă copilul va studia despre animale 

domestice, aceasta înseamnă că va învăţa un cântec, va picta, modela, va construi adăposturi pentru animale, 

va asculta poveşti, va sorta jetoane, sau vor juca jocuri de rol (fermierul şi animalele), fie jocuri distractive 

sau de mişcare.    

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 

Astfel, el se va asemăna cu mama sau cu tata. Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea 

impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.      

Un avantaj în acest sens este permanenta comunicare dintre părinte şi copil, însă şi aici trebuie utiliată 

o măsură, aceea de a nu ajunge la extreme, fie copilul va purta un interogatoriu şi se va simţi sufocat de 

întrebări,fie adultul se va da pe sine exemplu povestindu-i ce a facut la serviciu pentru a încuraja copilul să 

povestească despre cum şi-a petrecut ziua.  

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi atunci 

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.         

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 copiilor noţiunile pe care le considerăm 

utile şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect, pentru a se integra activ într-o societate 

care şi-a pierdut valorile şi doreşte să le redescopere. 
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,,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 de Anemari - Helen Necsulescu) 

,,Pe vremea mea”, ,,cei șapte ani de acasă” se constituia într-o  expresie de valoare. A avea cei șapte 

ani de acasă constituia condiția esențiala de a reusi in viata. Era o mare onoare pentru părinți să li se spună: 

,,copilul dumneavoastră este bine-crescut!” Este drept că timpul  acordat copiilor avea altă valoare, dar și 

părinții conștientizau că este cea mai bună investiție. Se ocupau de copii să-i învețe cele mai elementare 

lucruri pentru a fi făcute ,,ca la carte”: cum să mănânci, cum să te îmbraci, cum să vorbești, cum sa coși un 

nasture, cum să ajuti la treburile casei. 

Astăzi, poate par lucruri lipsite de importanță, dar prin toate gesturile copiii trădează interesul crescut 

sau din contră dezinteresul față de educația lor și imaginea lor în societate. De la cele dintâi forme de salut, 

până la gesturile de politețe copiii sunt ca o carte deschisă, imaginea fidelă a părinților lor. 

Auzim adesea: ,,copilul de azi nu mai este ca cel de ieri”, dar ne-am gândit vreodată că lumea 

interioară a copilului nu s-a schimbat niciodată? Ea este la fel de bogată, tensionată, conflictuală, de plină 

de întrebări și dorințe. Doar lumea exterioară s-a schimbat, aici s-au petrecut transformări semnificative 

care au constrâns interiorul să se adapteze acestora. De aici și continua creștere a unor simptome precum 

tulburările de atenție și de concentrare ale copiilor. Stimulul vizual are un impact considerabil asupra 

dezvoltării armonioase a copilului de aceea simțim nevoia lor, din ce în ce mai mare, de a interacționa cu 

adulții ca o nevoie de a găsi un sens și o semnificație pentru această avalanșă de imagini. 

Aici se simte nevoia celor șapte ani de acasă, pentru a realiza că aparține unei familii, că are o 

identitate individuală și că poate să-și construiască o structura psihică interioară adaptată lumii exterioare 

care este din ce în ce mai exigentă. 

Copilul are nevoie majoră de comunicare, să fie ascultat, înțeles, îndrumat și cel mai important,  să 

fie încurajat. Cu dragoste și răbdare părintele trebuie să-și dedice timpul copilului său, acum când se pune 

fundamentul unei personalități. Vorbim de o generație  foarte inteligentă, dar foarte săracă emoțional, 

deoarece resursele sunt direcționate în vederea stimulării gândirii. Efectele acestei carențe emoționale  se 

observă destul de repede, încă de la vârstele cele mai mici, când copiii nu știu să relaționeze cu prietenii și 

colegii lor. Ei nu mai știu să se joace, deoarece părinții nu mai consideră acest lucru util în relația lor cu 

copiii. Cred că este pierdere de timp și alte lucruri sunt mai importante precum achiziționarea unor bunuri 

materiale necesare copiilor, bunuri care se văd și care dau o falsă impresie de bunăstare și încredere în sine.  

Îmi vine în minte o carte citită recent Tatăl celuilalt copil  scrisă de Parinoush Saniee, în care grija 

părinților pentru cele materiale ajunge să îi îndepărteze sufletește de aceștia, însă dragostea și încrederea 

față de propriul copil  devin salvatoare, în detrimentrul efortului susținut de a asigura partea materială 

necesară  familiei.  

Uneori ambiția și dorința de neclintit a părinților de a avea un copil docil și inteligent, cad într-o altă 

extremă aceea prin care reușim să îl îndepărtăm de noi tocmai pentru că refuzăm să acceptăm că propriul 

copil poate fi altfel sau poate avea alte preocupări și pasiuni decât ale noastre. Poate părinții sunt prinși între 
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niște prejudecăți moștenite și  regăsite  în expresia des folosită ,,pe vremea mea” și povara vinovăției de a 

fi eșuat. Acest aspect blochează orice deschidere spre a crea ceva împreună. 

Părintele trebuie să ofere exemple, dar nu unele formale, robotice ci unele  reale și sincere. 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 noastră, 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. Firescul a citi, a spune adevărul, a saluta și a vorbi frumos, a ajuta, 

a  îndeplini unele sarcini, a comunica cu cei din jur  se vor reflecta  în comportamentul copilului la școală 

și în societate.  

Chiar dacă copilul nu înțelege de ce trebuie citită o carte pe care părinții lui au citit-o in copilărie 

acest lucru poate fi explicat și adaptat  prin recomadarea altor lecturi. Incă de mic, copilul preia de la părinți 

gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitiv. Unele  din  însuşirile  dobândite  în  această  

perioadă  devin  stabile  pentru  tot  restul  vieţii: sârguința, politețea, sociabilitatea, inițiativele creatoare, 

dispoziția  de colaborare,   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  tendinţa  de  a  încălca  

normele  ori  nu  va  fi  încrezător  în  forţele  proprii. 

Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune, ci dorinta de a fi cel mai bun! 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 

COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” DEVA                                                           

VASILIE RUT MARIA REBECCA 

 

 

La dezvoltarea personalității copilului contribuie mai mulți factori: familia, școala și comunitatea. 

Factorii familiali au un rol foarte important, poate cel mai important în dezvoltarea unui copil echilibrat, 

sănătos și cu o personalitate armonioasă. 

În urma multor studii efectuate s-a ajuns la concluzia că elevii care trăiesc în familii, în care părinții 

se ocupă de ei, îi înconjoară cu dragoste, petrec timp de studiu și de relaxare împreună, oferindu-le ajutor 

au rezultate mult mai bune la învățătură decât copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara, au 

nenumărate joburi și nu-și împart timpul cu copiii lor doar caută doar să le ofere, material cât mai mult, 

posibil. 

Din cele mai vechi timpuri familia a avut un rol important în dezvoltarea copiilor. Părinții sunt cei 

care le asigură partea materială necesară dezvoltării lor (hrană, hăinuțe, rechizite școlare, jucării, le plătesc 

tabere, excursii, cursuri, etc). Deci în dezvoltarea lor fizică, mai ales în ceea ce privește partea materială, în 

cele mai multe familii, părinții reprezintă elementul cheie. 

Rolul lor nu se oprește aici! Ei au o influență puternică în formarea comportamentului copilului, pun 

bazele comportamentului prin „cei șapte ani de acasă”. Acasă, în familie copilul învață să se îmbrace singur, 

să se spele, să fie ordonat , politicos, își dezvoltă limbajul necesar pentru a putea comunica cu cei din jurul 

lui, se dezvoltă emoțional, învață să relaționeze. 

Înainte de a ajunge pe băncile școlii, copiii au o personalitate formată în mare parte acasă. Simțul 

responsabilității sau al iresponsabilității, în funcție de ceea ce au văzut acasă, îl aduc ca zestre la școală. De 

asemenea , acasă pun bazele conștiinței, voinței și al caracterului. Marea majoritate a educatorilor este de 

acord cu faptul că educația din primii ani de acasă, trasează în linii mari caracteristicile viitorului adult. 

Primele norme de conduită: salutul, comportamentul în public, cu prietenii, manierele la masă, 

recunoașterea greșelilor, acceptarea înfrângerilor se învață în primii ani de viață, în familie. Urmărindu-și 

părinții, imitându-i, copilul cu ajutorul părinților începe să înțeleagă normele sociale, ceea ce este permis 

să facă și ceea ce nu-i este permis să facă. Acasă, în familie vor învăța să spună: „te rog”, „mulțumesc!”, 

„cu plăcere”, să respecte drepturile celor din jurul lor pentru ca la rândul lor să fie respectați și să le  fie 

respectate drepturile. 

Tot în familie, copiii învață să fie toleranți, să nu jignească, să nu râdă de cei care se confruntă cu 

diverse probleme. 

Regulile de comportament, primele repere despre felul cum trebuie să fie copiii le învață de la părinți, 

prin puterea exemplului. Exemplul este cea mai bună metodă prin care părintele poate învăța copiii orice, 

altfel vorbele rămân doar vorbe-n vânt, fără o bază, iar părinții devin demagogi. 

În cele mai multe cazuri un copil care-și vede părintele citind, va citi, dacă părintele este blând și 

înțelegător și el va fi așa, dacă părintele îi tratează pe cei din jurul lui  cu bunătate, înțelegere și empatie, 

prin exemplul primit copilul înțelege că el însușii trebuie să fie la fel. 

Deci responsabilitatea mamei și a tatălui este imensă, ei reprezintă modelul de urmat, ei pun primele 

cărămizi în personalitatea copilului lor, în ceea ce privește educația comportamentală.  
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În același timp, familia se ocupă de dezvoltarea intelectuală a copilului. În familie, copilul învață să 

vorbească, pune bazele vocabularului, învață să se exprime. Familia se ocupă de dezvoltarea proceselor 

intelectuale la copil (le dezvoltă spiritul de observație, gândirea, memoria). Inteligența emoțională se 

conturează tot în familie, deoarece aici copilul își aprofundează cunoștințele despre sine, învață să facă față 

întâmplărilor de zi cu zi, învață să spere, să-și învingă temerile, experimentează diferite atitudini față de cei 

care-l înconjoară. 

Impactul părinților asupra dezvoltării emoționale a copilului este puternic, felul în care ei își tratează 

copiii își pune amprenta pe viața emoțională a copilului. De aceea este nevoie ca părintele să ofere copilului 

încredere , optimism și respect, în acest fel oferindu-i șanse de dezvoltare și evoluție copilului, făcându-l 

să se simtă fericit, să aibă încredere în el , să-și permită să viseze și să creadă în visele sale. 

S-a constatat că reușita școlară depinde în primul rând de înclinațiile emoționale și sociale ale 

copilului: siguranța de sine, interesul pentru ceea ce-l înconjoară, răbdarea , relaționarea cu cei din preajma 

lui, exprimarea nevoilor, acceptarea sfaturilor din partea părinților și educatorilor. 

De asemenea, familia este implicată în formarea caracterului copilului. În familie copilul își formează 

o scară de valori pe care cu greu și-o poate schimba. Aici învață ce e bine și ce e este rău, ce este frumos și 

ce este urât, ce se acceptă să facă și ce nu, ajutându-l să se orienteze în formarea comportamentului și 

evaluarea comportamentului lui și a comportamentului celor din preajma lui. 

Formându-și o scară de valori corectă, învățând ce este drept și ce este nedrept, învățând să discearnă 

corect , copilul va reuși să se controleze, va avea o minte deslușită, limpede, precisă și va reuși să se bucure 

de viață. 

Tot în familie copiii își pun bazele educației artistico-estetice, își  formează o idee despre viață și 

legile care-o guvernează. Alături de părinți, ei descoperă tradițiile și obiceiurile și își formează o viziune 

asupra sensului vieții. 

Astfel putem spune că familia este instituția fundamentală în toate societățile, motiv pentru care 

consider că părinții ar trebui educați cum  să-și educe la rândul lor copiii, pentru a fi capabili să-și asume 

responsabilitatea pe care o au față de ființele plăpânde cărora le-au dau viață. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar, Vasiliniuc Pansela                                                                                      

Liceul Tehnologic Todireni, Jud. Botoșani 

 
Mediul în care copilul se dezvoltă psihic și fizic în primii șapte ani de viață se imprimă și se 

depozitează în interiorul acestuia ca o condiție de bază care îl va defini ca om pentru tot restul vieții. Altfel 

spus, primii șapte ani de viață pot fi numiți drept o „carte de vizită” sau un album a cărui file vor fi mereu 

răsfoite.  

Cei șapte ani vor fi decisivi în modul de integrare al copilului în societate, în modul de însușire a 

valorilor moral-civice. 

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. 

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 copiilor lor, 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 preia doar elementele corecte, necesare 

procesului devenirii ca persoană unică, independentă, funcțională. 

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 

ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 

Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 

elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță.  

Climatul psihosocial, relațiile intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socio-economic 

reprezintă factori determinanți  atât în dezvoltarea fizică cât și psihică a copilului.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții 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. 

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. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ – 

MIJLOACE DE REALIZARE 

 

Prof. Vasiliu Gabriela - Loredana                                                                                        

Gradinita P. P. Nr. 19 Botosani 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 

permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În învăţământul preşcolar avem misiunea 

de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare 

socială.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 

urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 

desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-

un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 

trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. Dintre activităţile pe care le-am 

desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, 

finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă .activităţi de desene pe asfalt cu ocazia 

zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, vizite, excursii, 

drumeții, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în 

această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de 

îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original 

personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute 

să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului 

prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc 

de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 

prin interpretarea unor roluri de teatru. Orice serbare- şezătoare este o sărbătoare, atât  pentru  copii cât şi 

pentru dascălii lor, şi nu în ultimul rând, pentru părinţii acestora.  

Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia. 

Am convingerea că tradiţiile nu s-au pierdut încă şi pot stimula cadrele didactice să organizeze şi să 

participe la astfel de activităţi cu preşcolarii. Educatoarele pot realiza şezători frumoase, pline de tradiţie 

românescă repartizând  roluri potrivite fiecărui copil sau realizând decoruri minunate cu obiecte tradiţionale 

şi costume originale.  Astfel preșcolarilor li se va stimula creativitatea, talentul, le va solicită imaginaţia şi 

inteligenţa. 

Consider că organizarea unei şezători în grădiniţă sau în şcoală, poate fi şi un prilej de atragere şi 

descoperire a talentului de mici actori a preşcolarilor, de continuitate a acestor obiceiuri şi tradiţii stăvechi: 

după terminarea muncilor agricole, când lumea satelor intra într-o perioada de repaus relativ, dar mai ales 

după Lăsatul Secului de Crăciun (15 noiembrie), începea sezonul şezătorilor. Şezătorile erau întâlniri 
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comunitare cu caracter lucrativ dar şi distractiv, lumea satelor îmbinând în mod plăcut lucrul cu distracţia. 

Erau locul în care se învăţau deprinderi practice dar se derulau şi numeroase obiceiuri. 

Astfel am organizat la grupa Mare ,,A,, de la G. P.P. Nr 19 Botoșani, o şezătore în cadrul serbării 

dedicate Sfântului Crăciun în incinta MUZEULUI JUDEȚEAN DE ETNOGRAFIE BOTOȘANI, ducând 

mai departe obiceiurile şi tradiţiile româneşti  alături de mamele copiilor, care s-au bucurat nespus să cânte 

şi să joace... 

În cadrul șezătoarei, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi 

obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular 

românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi 

extracurriculare.Deasemenea mamele copiilor au avut roluri in sezătoare,participând direct la această 

activitate cu mare plăcere și interes.  Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor 

referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea 

trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor 

costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 

producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În 

cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în 

preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 

activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 

extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi 

determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 

indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul 

activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILOIU MARICICA                                                                                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SCARLAT LONGHIN” DIFTEANA 

 

,,Copiii învaţă ceea ce trăiesc. 

Spune-mi, căci am uitat. 

Arată-mi, căci ţin minte. 

Implică-mă, căci înţeleg.” (Proverb Chinez) 

„Să nu faci tu, ceea ce poate face copilul singur.” (Maria Montessori) 

 

Vorba aceea veche ,,Cei șapte ani de-acasă” cuprinde tot sensul educației. Totul începe din familie. 

Primele cuvinte, comportamente, atitudini, valori, reguli se învață în familie. Educația unui copil începe cu 

mult timp înainte să intre în mediul preșcolar și apoi școlar. Oricât de mult s-ar strădui cadrele didactice, 

fără implicarea și susținerea părinților rezultatele vor fi modeste. Colaborarea în cel mai adevărat sens dintre 

familie și școală asigură cu certitudine succesul în educația unui copil. 

Una dintre cele mai importante motivaţii pentru majoritatea copiilor mici o reprezintă timpul 

părinţilor şi atenţia lor exclusivă prin care ei se pot efectiv bucura reciproc unii de alţii. O altă metodă de a 

acorda atenţie pozitivă este surprinderea copiilor făcând ceva bun şi arătând aprobare,  explicaţia motivului  

pentru care comportamentul respectiv este important. Cu toţii avem nevoie de atenţie, lucrul acesta fiind 

valabil şi pentru copii. Acordarea şi primirea atenţiei reprezintă o parte vitală a existenţei omeneşti. Ea este 

atât de importantă încât copiii mai degrabă se poartă rău pentru a obţine atenţie negativă decât să nu obţină 

nici un fel de atenţie.  

Copiii pot fi ajutaţi să se poarte bine dacă părinții le arată  că observă comportamentul pozitiv. 

Capacitatea de a arăta aprobarea este o abilitate importantă a părintelui şi un mijloc de disciplinare. Părinţii 

pot întreba: “De ce să-i arăt copilului meu aprobare când el nu face ceea ce ar trebui să facă?” Scopul 

arătării aprobării este de a încuraja copilul să continue un comportament anume. Când părintele îi 

recunoaște comportamentul pozitiv, el va fi mai predispus să-l continue decât dacă nu o face, mai ales dacă 

părinții se  aşteaptă ca copilul să se poarte “bine”. Pentru a fi eficientă, atenţia pozitivă trebuie să fie acordată 

aproape imediat după recunoaşterea comportamentului pozitiv. Atenţia acordată copiilor în momentul în 

care ei se poartă firesc, îi poate feri de „a se da în spectacol” pentru a ne capta atenţia; 

  Deşi prevenţia este cel mai bun „medicament”, părinţii au deseori nevoie de strategii de intervenţie 

pentru abordarea comportamentelor provocatoare ale copiilor. Autoritatea parentală se construieşte între 

permisivitate şi interdicţie. Una fără cealaltă nu poate decât periclita condiţia psihică a copilului. 

Disciplinarea reprezintă o modalitate concretă de a-ţi manifesta dragostea faţă de copil. Disciplinarea 

pozitivă se bazează pe învăţarea şi încurajarea comportamentelor dezirabile, dar şi pe asocierea celor 

nedorite cu anumite consecinţe negative care survin în mod natural. Într-o  lume plină de necunoscut, 

limitele creează siguranţa.  

Autocontrolul reprezintă posibilitatea de a gândi şi de a alege în mod raţional. Valorile nu există pur 

şi simplu în mintea copilului. Acestea pot fi însă învăţate pas cu pas de către copil, cu ajutorul părintelui, 

de-a lungul mai multor încercări şi experienţe. 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-
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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 DE PREVENŢIE ALE PĂRINTELUI: 

➢ Învățarea comportamentelor adecvate; 

➢ Verificarea nevoilor copilului; 

➢ Comunicarea  așteptărilor în mod clar; 

➢ Reducerea plictisealii; 

➢ Planificarea tranzițiilor; 

➢ Schimbarea mediului; 

➢ Folosirea simțului umorului; 

➢ Oferirea unei  alegeri între două alternative. 

Trei mesaje pe care copiii au nevoie să le audă: 

1. Poţi s-o faci!;  

2. Tu ai idei bune!;  

3. Tu eşti important! 

 

BIBLIOGRAFIE:  

ASOCIAŢIA "HOLTIS" Parenting apreciativ / Holtis. - Iaşi : ,,Cum abordezi pozitiv 

comportamentele copilului ”- 2019.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 

 

Profesor psihopedagog: VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA 

C. S. E. I. ,,Constantin Pufan” , Dr. Tr. Severin 
 

 
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. 

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.  

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.  

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. 

1647



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. 

 

 

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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EFECTELE STILURILOR PARENTALE                                                                                            

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR PREŞCOLARI 

 

GRĂDINIŢA P. P. „DUMBRAVA MINUNATĂ”                                                         

STRUCTURA P. P. „PRICHINDELUL” HUNEDOARA                                                             

Prof. VASIU DAMARIS 

 

Familia reprezintă primul factor în educaţia copiilor, influenţa familiei marcând evoluţia copilului. 

Ţinând cont de influenţa social-educaţională puternică a familiei, grădiniţa, profesorii şi ceilalţi factori 

educativi trebuie să îndrume şi să coopereze cu multă pricepere şi măiestrie cu familia, deoarece este de 

dorit ca aceasta să contribuie, alături de ei, la o ştiinţifică şi eficientă orientare şcolară şi profesională a 

copiilor. 

Utilizând această accepţiune, voi descrie pe scurt stilurile parentale studiate în literatura de 

specialitate, ajutând cadrele didactice să opteze pentru o abordare diferenţiată în relaţia cu părinţii copiilor 

cu care lucrează. 

INDULGENT – părintele indulgent permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără a-i impune 

prea multe restricţii. Această atitudine dă impresia copilului că el este cel mai important, cel mai special, 

fapt ce determină creşterea stimei de sine (care reprezintă o condiţie esenţială în dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii). Pe de altă parte, copilului îi va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, al regulilor şi să ţină cont 

de ele, atunci când situaţia o va cere. 

AUTORITAR – părintele autoritar cere copilului să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulile 

impuse. Intenţia copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca o formă de răzvrătire, fapt ce 

reprezintă o sursă importantă a conflictelor părinte-copil. Părintele autoritar îl învaţă pe copil să devină 

ordonat, disciplinat, respectuos (faţă de cei de care îi este frică) şi îi dezvoltă simţul critic. Acest stil parental 

are numeroase dezavantaje: copilul va învăţa foarte greu să devină maleabil sau sensibil la dorinţele altora; 

va fi neiertător cu cei care greşesc şi va întâmpina dificultăţi în dezvoltarea capacităţilor comunicative, va 

fi frecvent lipsit de iniţiativă, de curaj, veşnic nemulţumit, deoarece se teme în permanenţă că ar putea greşi. 

Aceste trăsături ale copilului reflectă diminuarea stimei de sine. 

INDIFERENT – neglijează copilul, nu este preocupat de realizările lui şi nici nu manifestă frecvent 

trăiri emoţionale pozitive pentru el. Copilul se manifestă indiferent, învaţă că părerea lui nu contează prea 

mult, se simte lipsit de importanţă şi uneori absolvit de orice responsabilitate. El poate avea o stimă de sine 

scăzută (asemeni copilului crescut autoritar), poate deveni timorat şi urmărit în permanenţă de un puternic 

sentiment de inferioritate, va fi mai rigid, mai insensibil, mai apatic, mai pragmatic. 

PROTECTOR – este extrem de atent la nevoile copilului şi se dedică în totalitate “meseriei” de 

părinte. Cel mai important pentru el este să-i ofere copilului securitate, deoarece crede că un copil este o 

fiinţă fragilă, care are nevoie în permanenţă de sprijin şi protecţie. Din păcate, uneori protecţia acordată 

copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi calamităţi la fiecare colţ de stradă. 

Atunci când apare o problemă, parinţii protectori se grăbesc să caute vinovaţii, şi să ţină morala în 

detrimentul rezolvării conflictului şi stabilirii unei reguli de disciplină. Aceşti părinţi, ca şi cei autoritari 

acceptă greu situaţiile în care copilul începe să-şi dezvolte independenţa, însă ei nu creează conflicte, ci 

intră în panică, se consumă. Copiii care au părinţi exagerat de protectori, când sunt mici, pot manifesta 

tulburări ale somnului şi ale regimului alimentar, precum şi stări de frică nejustificate. Cu timpul, ei se vor 

simţi sufocaţi şi vor avea tendinţa de a se îndeparta de părinţi. 

DEMOCRATIC – are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului să fie respectate, iar pentru acest 

lucru va avea nişte reguli clare, ce vor fi urmate întocmai de toţi membrii familiei. El este suficient de 
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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, pentru a-l învăţa pe 

copil să respecte reguli şi să îndeplinească eficient sarcinile ce i se dau. Este suficient de protector pentru 

a-i oferi copilului siguranţa de care are nevoie pentru a-l sprijini, atunci când situaţia o va cere, însă îi oferă 

şansa de a lua decizii personale. Încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi 

personalitatea. În acest fel, copilul îşi va dezvolta un echilibru emotional, îşi va dezvolta deprinderi de 

comunicare eficientă, va manifesta creativitate, iniţiativă, capacitatea de a lua decizii, autonomie personală, 

un nivel ridicat al stimei de sine. 

Familia reprezintă primul factor în educaţia copiilor. După cum se ştie, influenţa familiei marcheaza 

evoluţia copilului. Putem spune că datorită necunoaşterii sau unor opţiuni subiective, familia nu contribuie 

pozitiv în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii. Ţinând cont de influenţa 

socio-educaţională puternică a familiei, grădiniţa, profesorii şi ceilalţi factori educativi, trebuie să îi 

îndrume şi să coopereze cu multă pricepere şi măiestrie cu familia, deoarece este de dorit ca aceasta să 

contribuie, alături de ei, la o ştiinţifică şi eficientă orientare şcolară şi profesională a copiilor, evitându-se 

contracararea concepţiei şi strategiilor corecte ale grădiniţei/şcolii şi celorlalţi factori educativi. 

Un parteneriat grădiniţă-familie este esenţial pentru succesul preşcolarului. Literatura de specialitate 

recomandă trei direcţii: acceptarea familiei, respectarea familiei şi legătura cu familia. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Antonesei, L. (2002). O introducere în pedagogie. Dimensiunile axiologice şi transdisciplinare ale 

educaţiei. Iaşi, Editura Polirom. 

2. Băran Pescaru, A. (2004). Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate, Editura Aramis 

Print, Bucureşti. 

3. Ciolan, L. E. (2006). Dezvoltarea educaţiei timpurii. Aplicaţii privind managementul proiectelor, 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti. 

4. Dolean, I., Dolean, D. (2009). Meseria de părinte. Bucureşti, Editura Aramis. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA ELEVULUI 

 

Prof. VASS IMOLA DORIS                                                                                                    

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bistrița 

 

 

  

 

        “Viaţa de familie este ca o sală, înzestrată cu cele mai formidabile 

proprietăţi acustice. Copiii cresc auzind nu numai vorbele părinţilor, ci 

aud şi intenţiile, atitudinile dindărătul cuvintelor. Ei află mai presus de 

toate ce admiră, ce dispreţuiesc părinţii în realitate.” Thornthon Wildher  

Educația este o activitate socială care se realizează printr-un lanț 

nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat 

asupra unui individ (subiect) în vederea transformării acestuia într-o 

personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor 

istorico-sociale prezente și de perspectivă, cât și potențialul său biopsihic individual. Fiecărei perioade de 

vârstă îi corespunde un anumit tip de educație în funcție de fenomenele psihice dominante în etapa 

respectivă. 

Familia reprezintă primul mediu educațional și totodată acel mediu fără de care acțiunea școlii nu ar 

avea succes. S-a constatat că educația primită în familie, formarea inițială are o foarte mare influență asupra 

dezvoltării ulterioare a personalității copilului. Pe bună dreptate proverbul „Cei șapte ani de acasă” 

reprezintă punctul de căpătâi în formarea personalității oricărui om.  

Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de 

conduită, dar şi un climat socio-afectiv adecvat nevoilor sale. M. Golu spunea că ,,Pecetea pe care părinţii 

o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa”. 

Mediul familial oferă posibilitatea stabilirii primelor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală 

cu cei din jur. Activitatea din familie reprezintă primul model care stimuleză iniţiativa copilului in acţiuni 

umane. Chiar şi atunci când copilul evadează din sânul familiei, desfăşurând activităţi şi în alte medii 

sociale, părinţii, fraţii, bunicii şi rudele apropiate exercită în continuare o influenţă deosebită, având o 

contribuţie marcantă în devenirea copilului. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifestă fie direct - prin 

acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect - prin modele de conduită oferite de membrii familiei şi 

prin climatul psihosocial existent în familie. 

Climatul familial de care beneficiază copilul îşi pune amprenta pe personalitatea sa.Unui climat 

familial sănătos îi este proprie o coeziune spirituală trainică cu implicaţii pozitive în natura relaţiilor din 

cadrul acestui grup.Din contră, climatul familial nesănătos este un mediu dăunător, cu implicaţii negative 

mai ales asupra vieţii afective a copiilor. 

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 ’’) reprezintă  

primul model social cu o influeţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, 

a modului de comportare şi de relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.Este recunoscut faptul 

că startegiile educative la care se face apel în familie,  mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în 
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mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor socio-

moral. 

 

”Eu sunt copilul.   

Tu ţii  în mâinile tale destinul meu.   

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă.  

Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire.  

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...”  

(din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Bibliografie: 

1. A. Dancsuly, I. Radu -  Psihopedagogie, 1986 

2. Nicoleta Adriana Floarea; Cosmina Florentina Surlea – Școala și consilierea părinților, Colecția 

Științele Educației, Ed. Arves 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 
PROF. VELA ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 

JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 

 

Vorbim despre cei 7 ani de acasă când 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.   

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei, vârsta 

viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamaţii. Jocul şi joaca sunt elemente 

caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea 

înconjurătoare şi totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate oferi. Copilăria nu ne-o poate lua 

nimeni şi oricând ne putem întoarce la amintirile ce sunt în sufletele noastre. De aceea copiii trebuie să 

reînveţe să trăiască momentele unice ale copilăriei astfel încât să-şi amintească cu drag de ele. 

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. 

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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“Cei 7 ani de acasă” 

 

 

Profesor - educator Velcherean Camelia                                                                                      

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca 

 

 

“Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală” - Albert Einstein 
                                                                                                   

Cei 7 ani de acasă reprezintă oglinda 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. 

Educația unui copil nu înseamnă a-l învăța să scrie, să citească ci această educație trebuie să se reflecte 

în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, cognitivă, emoțională, etc 

Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin comportamentul copilului cu ceilalți, prin interacțiunile 

pe care acesta le are cu alți copii, dar și cu adulții. 

Iubiți copii, ei au nevoie de dragostea părinților lor, au nevoie de atenția și de timpul lor. 

Fiecare părinte își dorește  să aibă un copil fericit, împlinit, realizat și sănătos, din toate punctele de 

vedere. Dacă în ce privește sănătatea fizică e mai ușor să observăm schimbări și să luăm măsuri, când vine 

vorba de sănătatea emoțională și dezvoltarea abilităților sociale, lucrurile necesită ceva mai multă atenție. 

Dezvoltarea socială și emoțională reprezintă capacitatea copilului de a  înțelege, de a accepta și empatiza 

cu sentimentele celor din jur, abilitatea de a-și gestiona sentimentele și emoțiile, de a-și controla 

comportamentele nocive și de a regla relații sănătoase. 

Dezvoltarea socio-emoțională trebuie să înceapă de acasă, încă din primul an de viață. Gestionarea 

emoțiilor este o lecție fundamentală pentru educația copiilor. În lipsa acesteia, orice obstacol sau impact 

perceput negativ va avea un efect devastator asupra copilului, iar de aici vor porni temeri, frustrări, pierderea 

încrederii în sine, a stimei de sine și implicit, eșecul. 

Deci copilul poate eșua din cauza educției emoționale, el trebuie pregătit pentru viață. Cum facem acest 

lucru? 

Părinții trebuie să-și facă timp pentru copiii lori, să-și facă timp să-i asculte, să-i încurajeze și să-i susțină 

să-și urmeze pasiunile, să-și arate interesul pentru tot ceea ce face copilul. 

Copilul trebuie încurajat să ia decizii și să-și asume responsabilitatea pentru deciziile luate, trebuie 

încurajați tot timpul și părinții trebuie să le arate că sunt mândrii de ei. Părintele trebuie să-l facă să înțeleagă 

că copilul este perfect așa cum este și să nu-l compare cu alți copii. 

Dezvoltarea emoțională și socială este un aspect foarte important în creșterea copilului; părinții trebuie 

să-și privească copii cu iubire, cu relaxare, trebuie să-și iubească copii și nu să-i privească ca pe un trofeu. 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii înconjurătoare se referă la deprinderile și abilitățile copilului 

de a cerceta, de a experimenta ca să afle cum funcționează lucrurile. Periaoda preșcolară reprezintă perioada 

formării inițiale a personalității; aceasta se poate observa în gradul de manifestare a autonomiei-cele mai 

importante achiziții ale personalității fiind formarea conștiinței morale, extensia Eului, socializarea. 

Totodată, diversitatea activităților copilului la vârsta preșcolară, constituie cele mai necesare forme a 

ale activității umane: munca, învățarea și jocul. Iar pentru copil, munca lui este jocul. Copiii sunt curioși 
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din firea lor, ei vor să știe tot felul de lucruri, vor să pipăie, să observe, să miroase. Ei trebuie încurajați să 

descopere lumea înconjurătoare, să investigheze și totodată trebuie ajutați să înțeleagă. 

În cecea ce privește dezvoltarea psihologică, perioada preșcolaraă aduce modificări importante atât în 

plan somatic cât și a vieții psihice. 

Legătura informațională cea mai simplă a omului cu realitatea este realizată prin intermediul senzațiilor- 

acestea sunt componenete ale câmpului de conștiință, contribuind la efectu conștientizării lumii și a propriei 

ființe. De asemenea, dezvoltarea limbajului este legată de dezvoltarea gândirii. Limbajul copilului devine 

un istrument activ și deosebir de complex al relațiilor cu cei din jur și, în același timp, un istrument de 

organizare a vieții psihice. 

Unele din însușirile învățate de copil în perioada copilăriei mici, devin stabile pentru tot restul vieții: 

altruism, cooperare, o atitudine pozitivă față de diverse sarcini. Altele influențează dezvoltarea de mai târziu 

a copilului. 

Așadar, 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 odată cu integrarea în societate, acolo unde își vor 

asuma alte obiceiuri noi. Este important să le oferim micuților învățămintele pe care noi le considerăm 

necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și 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 și 

plină de armonie”  ( Eugen Heroveanu) 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                                                           

Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. preșc. Velea Oana Iulia                                                                                        

Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49 Brăila 

 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

• Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie 

în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

• Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin 

din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 

• Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce au 

renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

• Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 

familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

• Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în 

reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori demotivatori 

mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar superior. 

• Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 

prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 

constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O soluţie 

pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din ţările vestice, şi 

anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit pe 

perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

• Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. Este 

posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat premergătoare 

abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja prematur la şcoală să intre 

în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 

integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. La 

nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele didactice pot avea un rol 

important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot 

identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-

guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Educația incluzivă și combaterea abandonului şcolar. Parcursul elevilor este în pericol de 

fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon 

școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate reprezenta un moment în care se manifestă problemele, 

dar poate evidenția și simptomele altor chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă 

o problemă. 

Conceptul de incluziune școlară se poate defin prin acceptarea de către institutiile de învățământ a 

tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenență etnică și socială, religie, naționalitate, limbă, integritate 

fizică, capacități intelectuale sau situație socioeconomică a părinților. 
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Scopul incluziunii preșcolare vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a 

conștiinței și formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței și nediscriminării, al acceptării și 

oferirii de șanse egale pentru toți. Pentru a realiza aceasta este necesară crearea unui sistem coerent și 

coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități sau de alte etnii, dar și pregătirea 

celorlalți copii în vederea acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face diferențe în manifestarea 

comportamentală sau verbală. 

Abandonul școlar este o problemă socială care se află sub incidența unor factori de natură individuală, 

familială și socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului școlar trebuie lucrat atît cu elevul cât și 

cu familia și cadrele didactice.  

Trebuie pornită o campanie de informare și responsabilizare a reprezentanților legali ai copilului 

privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează școala, cât și informarea cu 

necesitatea asigurării bazei educative care va avea efecte atât pe termen scurt cât și pe termne lung. 

Gândindu-ne pe termen lung, nefrecventarea cursurilor școlare la timp poate avea repercursiuni în ceea ce 

privește asigurarea unei meserii, unui loc de muncă și a unei stabilități economice și sociale.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

Prof. Înv. Preșc. Velicu Niculina                                                                                               

Grădinița Nr. 256, București 

 

 

FAMILIA este prima verigă în educarea copilului. 

Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar 

și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.         

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 aparte, 

privilegiat. Dar, familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative,  este pregătită 

să activeze constant ca un factor educativ? 

Nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de 

copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, rolul de factor educativ fiind minimalizat. Alte familii, 

deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psihopedagogică și 

experiența, dar și mijloacele necesare. 

Educația copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. Pentru aceasta, un rol 

important îl are climatul, care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi și 

caracterul lor pot forma climatul favorabil/nefavorabil educației, adică formarea copilului ca om. 

Atitidinile, comportamentul, vorbe ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul 

de a fi al copiilor.  

Astfel: părinții severi vor forma un copil fără personalitate, voință, inițiativă; părinții permisivi vor 

forma un copil răsfățat, care nu învață, nu muncește, dar pretinde mereu; părinții care denotă inconsecvență 

educativă, adică cei care oscilează între permisivitate și severitate, vor forma un copil dezorientat, 

încăpățânat, capricios si dificil în raporturile sociale. 

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 și 

strictețea ) toate însa cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor in sfera formării umane.  

Familia are un rol esențial în educația copilului. Un copil care nu a primit o educație corectă din toate 

punctele de vedere va avea de suferit la maturitate, sau toată viața în cazul în care nu are un caracter puternic 

nativ, prin care să se autoeduce. Lacunele relaționale, fluctuațiile sentimentale, complexele și toate acele 

probleme interioare ale omului sunt în mare parte consecințe ale unei educații familiale defectuoase. Deci, 

un copil crescut de părinți care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-i ofere 

afecțiune, să-l încurajeze atunci când avea nevoie, greu va înțelege extrovertirea unei persoane în familia 

sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate și altele asemenea. 

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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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.  

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. 

Educaţia artistico-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, 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. 

Stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul emoțional stabil din mediul social apropiat - 

familia, încurajarea și suportul parental continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității 

copilului.  

Deci, familia este veriga cea mai importantă în educarea copilului. Este baza pe care educatorul 

lucrează. 
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ROLUL PĂRINȚTILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR                                                                                 

Instructor de educație 

 

Veliș Nicoleta                                                                                                                                                                                                          

C. S. E. I. „Sf. Andrei”, Gura Humorului 

               

                            

Ca mediul social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat. Educația în familie 

precedând-o pe cea instituțională. 

Copilul in primii ani de viață este dependent de părinți,iar aceștia nu trebuie să fie preocupați doar de 

latura fizica a îndrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială corelând posibilitățile fizice cu cele 

psihice. 

Educația in familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie 

să urmărească pas cu pas evoluția psihică, 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 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 si 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 copilul cuvintele,le vor corecta vorbirea,le vor îmbogății 

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. 

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,exemplu personal pe care i l-au 

dat prin atitudinile și faptele lor de conduit (cei șapte ani de acasă). 

În educarea copiilor un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. 

Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de 

viață a copilului. 

Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și 

modelează persoana umană. 

Cercetările care vin din psihoanaliză ,psihologie socială si sociologie susțin că familia este adevăratul 

laborator de formare a persoanei. 
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EDUCAȚIA EMOȚIONALĂ ÎN FAMILIE 

 

 

Autor: Maria Verdeș 

Profesor în învățământul primar 

Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii 

 
 

Alfabetizarea emoţională este abilitatea de a recunoaşte, înţelege şi exprima în mod corespunzător 

emoţiile şi reprezintă baza inteligenţei emoţionale. Dacă descoperirea literelor determină cunoaştere, atunci 

descoperirea şi cunoaşterea emoţiilor ne oferă un set de instrumente adecvate provocărilor afective.  

Emoţiile, sentimentele şi afectele ne influenţează gândurile, acţiunile şi nevoile, dar, în acelaşi timp, 

ne ajută să răspundem la o solicitare cotidiană în mai multe moduri.  

Emoţiile nu trebuie reprimate sau resprinse, ci înţelese, conştientizate şi utilizate într-o direcţie 

pozitivă. Identificarea corectă a propriilor emoții și a emoțiilor celorlalți ne oferă o alternativă la violenţă, 

conflicte, boli, abuzuri, relaţii disfuncţionale etc.  

Un copil care învaţă să îşi cunoască emoţiile personale şi să înţeleagă rolul acestora în existenţa sa va 

avea o integrare socială facilă care îi va asigura un start bun în viaţă. Învăţarea emoţiilor poate fi comparată 

cu învăţarea unei noi limbi. Cu cât eşti mai tânăr, cu atât eşti mai receptiv, asimilezi mai rapid noile 

cunoştinţe, ai curajul de a aplica în mai multe situaţii cele învăţate.  

Cunoașterea și autocunoașterea emoțională poate transforma o persoană şi relaţiile pe care aceasta le 

leagă cu cei din jur, iar prin educaţie poate deveni un accesoriu cultural.  

Fiind prinşi în interiorul sentimentelor noastre ne creem propriile structuri sociale şi vom învăţa să 

cooperăm şi nu să concurăm. Acest limbaj comun, profund şi la dispoziţia tuturor celor care îşi cunosc şi 

îşi gestionează emoţiile, conduce la câștigarea autocontrolului emoțional și la dezvoltarea empatiei.  

Familia are ca scop crearea unei lumi mai bune, folosindu-se de iubire. Maleabilitatea relațiilor din 

cadrul familiei nu înseamnă lipsa unui set de reguli și limite necesar unei dezvoltări complete și armonioase 

a copilului, ci existența unui mediu încurajator pentru exersarea emoțiilor și evoluția cognitivă. ”Casa” unui 

copil cu ”cei șapte ani de acasă” se va clădi pe: 

RESPECT, adică temelia, care oferă bunătate și fermitate tuturor celor ce îi calcă pragul. Copiii vor 

învăța pentru a câștiga repectul (pentru sine și pentru alții), vor crede și vor practica ceea ce li se predă. 

REGULA, RUTINA, DREPTUL și RESPONSABILITATEA reprezintă pereții, limitele impuse de 

educație. Regulile vor fi întotdeauna funcționale, învățând copiii să se sprijine reciproc, să se respecte pe ei 

înșiși, pe ceilalți și mediul înconjurător.  

Rutina oferă predictibilitate, consistență și învață pe cei mici să răspundă în fața crizelor emoționale, 

relaționale, sociale etc. Drepturile copiilor sunt fundamentale în desfășurarea actului educațional, deoarece 

ei trebuie să se simtă iubiți, apreciați, folositori, în siguranță, fericiți pentru a se putea dezvolta integral și 

armonios. Responsabilitatea îi pregătește pe cei mici să învețe să fie și să se facă utili. 

Între acești pereți trebuie să se formeze membrii unui grup puternic, indivizi care vor fi capabili să se 

bucure de timpul petrecut împreună, să aprecieze afecțiunea, să accepte imperfecțiunea, să comunice 

afectiv, să valorizeze relațiile interpersonale, să găsească sensul stării de bine, să gestioneze sress-ul 

emoțional personal/ colectiv. 

CURAJUL este acoperișul, un element deosebit de important și cu o semnificație aparte. Nu degeaba, 

Alfred Adler considera inima centrul dezvoltării curajului. Curajul nu înseamnă absența fricii, ci înfruntarea 

acesteia, păstrarea simțului umorului pe parcursul luptei întreprinse împotriva ei.   

Avem nevoie de curaj pentru a învinge frica, deoarece această emoție nu trebuie să existe în contextul 

creat și oferit de educație. Lucrurile care ne provoacă frică trebuie evitate pe parcursul învățării.  
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 

 
Prof. Verescu Marcu Carmen 

Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu 
 

 

 

Când vorbim despre carieră avem tendința de a ne referi la persoana adultă, care se află în câmpul 

muncii. Orientarea pentru carieră începe însă mult mai devreme, chiar in perioada copilăriei. 

 

Teoria dezvoltării identității vocaționale formulată de Ginzberg (1972) susține că decizia privind 

cariera se conturează in trei etape: 

 

1. Fantezia: copilul de la 3 la 10 ani își formează primele opțiuni privitoare la profesie în urma 

contactului cu mediul său familial și social. La această vârstî el imită comportamentele celor din jur sau 

personajele preferate și-și exprimă opiniile: dorește, pe rând, să fie doctor, pompier, aviator ș.a.m.d. 

Principale surse de învățare la această vârstă sunt jocul și modelarea. Ei exersează deja primele abilități 

prin joc și reproduc comportamente, atitudini, acțiuni. 

Părinții au în această etapă un rol educativ important pentru că ei le oferă stimulii necesari învățării, 

reprezintă modelele principale preluate de copii, le povestesc acestora despre diferite meserii sau profesii 

din prisma propriilor perspective. 

 

2.  Perioada tatonărilor (11- 17 ani): in perioada școlii gimnaziale, copilul își formează propriile 

impresii bazate pe experimentarea practică a diferitelor activități și prin observare. El își exprimă mai întâi 

interesele vocaționale, apoi își testează propriile capacități și devine mai conștient de abilitățile sale; pe la 

15-16 ani începe să ia în considerare și valori sau principii de viață.  Acum se iau deciziile intermediare, 

însă cum perioada adolescenței se caracterizeaza prin instabilitate, încercare și eroare, deciziile pot fi 

modificate de mai multe ori. 

Rolul părinților este accentuat și in aceasta perioadă, ei își pot susține copiii din cel putin trei direcții: 

analizarea variantelor de carieră, susținerea practică în vederea alegerii și informării cu privire la liceul ales, 

completarea documentelor necesare înscrierii. Informațiile primite de la părinți se ajustează în această 

perioadă cu opiniile și sugestiile venite de la profesori sau de la specialiști în domeniul orientării 

vocaționale. Mai pot fi abordați și cunoscuți ce au diferite profesii, întrucât părinții pot avea lacune in ceea 

ce privește domenii diverse. Spre exemplu, părinții cu studii superioare cunosc mai puține detalii despre 

meseriile tehnice sau vocaționale. Tot așa, parintele cu profil vocațional s-ar putea să cunoască mai puține 

detalii despre structurile academice sau despre filierele profesionale. 

Criteriile luate în considerare în alegerea unui liceu sau școli profesionale sunt în primul rand 

rezultatele școlare, alegerile copilului, capacitățile acestuia. 

 

3.  Realismul (18-25 ani) se caracterizează prin cristalizarea identității vocaționale. Factorii luați în 

considerare sunt mai amplii, decizia privind cariera este în mod normal una argumentată. Se clarifică 

profilele ocupaționale, tânărul se proiectează în diferite posturi profesionale. 

Părinții joacă un rol mai mic sau mai mare în luarea deciziei privind alegerea unei forme de 

învățământ sau a unei direcții de carieră. În unele cazuri, adolescentul preia valorile și așteptările altora, ale 

părinților, colegilor sau altor persoane de influență. În alte cazuri, adolescentul este confuz, întrucât se 

găsețte într-un conflict interior între ce-și doreste și ce poate să facă sau între ce-și doreste el și ce-și doresc 

ceilalți și atunci recurge la amânare ca formă de rezolvare a conflictului. În cazul unui adolescent cu 

identitate conturată, acesta este capabil să facă propriile alegeri, el și-a analizat resursele, abilitățile, este 

conștient asupra competentelor sale, are o listă proprie de valori după care se ghidează, cunoaște detalii 

despre domeniul dorit. 
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Cum tânărul se află la început de drum el depinde încă din multe puncte de vedere de părinții săi. 

Aceștia îi oferă suportul moral, emoțional și material necesar dezvoltării armonioase. Totodată, mai ales în 

această perioadă, părinții ar trebui să țină cont de câteva caracteristici ale perioadei de dezvoltare și 

specificului cognitiv și emoțional al adolescenței. Ei trebuie să încurajeze simțul critic și folosirea 

argumentării în luarea deciziilor. 

Așadar, indiferent de perioada de dezvoltare a copilului, părinții joacă roluri importante în ceea ce 

privește conturarea identității vocaționale : model, educator, instructor, consultant, ghid. Este de dorit ca 

aceștia să încurajeze comunicarea, dezbaterea, evidențierea punctelor slabe sau forte ale diferitelor variante 

profesionale și să încurajeze copilul în luarea propriei decizii ca semn al maturizării. 

 

Părinții și adolescenții – în căutarea carierei visate 

 

Numeroase studii arată faptul că elevii apelează, în primul rând, la părinții lor pentru a obține 

informații și sfaturi referitoare la carieră. Din păcate, de multe ori, nici părinții nu dețin informații suficiente 

și corecte cu privire la cerințele diferitelor ocupații din economie sau cu privire la principiile consilierii și 

orientării în carieră. Tocmai din acest motiv, deși sunt cu siguranță bine-intenționați, uneori, părinții își 

îndrumă copiii greșit. Cu atât mai regretabil este faptul că părinții nu sunt ajutați să conștientizeze ce anume 

legat de orientarea în carieră nu cunosc îndeajuns, care sunt informațiile pe care ar mai trebui să le obțină 

și unde anume le pot găsi, sau, care sunt specialiștii care le-ar putea îndruma copiii mai corect. De asemenea, 

părinții nu sunt informați cu privire la efectele negative pe care o orientare în carieră deficitară le poate 

avea asupra viitorului copiilor lor. 

Așadar, care este modalitatea cea mai potrivită prin care părinții își pot sprijini copiii în demersul de 

orientare în carieră? Specialistul olandez în dezvoltarea carierei Frans Meijers, care a studiat ani la rând 

modul în care oamenii iau decizii cu privire la cariera lor, oferă o serie de sfaturi utile părinților. „În primul 

rând, nu vă enervați niciodată. În al doilea rând, întrebați, de fiecare dată, ce anume îl pasionează pe copilul 

dumneavoastră, ce și-ar dori să facă și oferiți-i ocazia să realizeze acea activitate. În al treilea rând, este 

important să vorbiți cu ei. Întotdeauna este de preferat să le adresați  întrebări, fără să le <<faceți morală>>. 

Îi puteți întreba despre ceea ce au făcut în acea zi, ce impresie le-au creat activitățile desfășurate, validându-

le emoțiile.” (interviu inclus în articolul „Atkinson Series: Career education lacking in Canada”, publicat 

de Neil Sandell în decembrie 2012 pe site-ul thestar.com). 

De fapt, Meijers atrage atenția asupra rolului pe care părinții îl au în ceea ce privește o serie de 

aspecte-cheie ale orientării în carieră a copiilor lor. Părinții își pot ajuta copilul în ceea ce privește alegerea 

unei profesii potrivite, prin încurajarea autocunoașterii (clarificării acelor caracteristici individuale care 

sunt relevante pentru alegerile în carieră – interesele copilului, abilitățile și valorile acestuia), precum și 

prin stimularea explorării realiste a lumii ocupațiilor. 

Este de dorit ca părintele să manifeste o atitudine deschisă, fără a încerca să își impună punctul de 

vedere, o atitudine de interes sincer vis-à-vis de cine este și cum evoluează propriul său copil. Etapele 

tranzitorii, situațiile de confuzie prin care, inevitabil, va trece adolescentul, încercările aparent haotice de 

explorare a diferitelor activități care îl atrag – toate aceste situații sunt foarte frecvent întâlnite, normale și 

trebuie abordate cu calm. Adesea, este vital să nu facem presiuni asupra tânărului pentru ca el să se decidă 

mai repede. Trebuie să îi acordăm timp pentru ca el să obțină informațiile pe care și le dorește și să își 

clarifice propriul punct de vedere, precum și să îl asigurăm că orice decizie poate fi, ulterior, revizuită – 

dacă există argumente solide pentru acest lucru. De asemenea, este de dorit ca această etapă de explorare 

să înceapă din timp, pentru a se evita situațiile-limită, în care o decizie este urgentă și necesară (ex: la finalul 

clasei a VIII-a sau a XII-a). 

O altă modalitate prin care părinții își pot sprijini copiii în explorarea lumii ocupațiilor este oferirea 

de, sau facilitarea accesului la, informații corecte și relevante despre diferite ocupații. Ei pot oferi tânărului 

o imagine concretă asupra ocupației pe care ei înșiși o practică sau își pot pune copilul în legătură cu prieteni 

sau cunoștințe, care practică ocupații diferite și care pot constitui o sursă bogată de informații. De asemenea, 

părinții pot facilita accesul copiilor la persoane sau structuri specializate în orientarea vocațională (consilieri 

vocaționali, centre de orientare în carieră, aplicații software pentru orientarea în carieră a adolescenților – 

ex: CCPonline, Career Cruising). Acestea pot fi surse valoroase de informații și asistență și pentru părinții 

înșiși, dacă aceștia doresc să afle modalitățile optime de a-și asista copiii în procesul de orientare în carieră. 
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În viziunea lui Meijers, precum și a numeroșilor altor specialiști din domeniul consilierii vocaționale, 

tinerii trebuie sprijiniți să devină autonomi în ceea ce privește gestionarea propriei cariere, să ia singuri 

decizii referitor la ceea ce își doresc să studieze mai departe, precum și să fie capabili să-și argumenteze 

hotărârile luate. 
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FAMILIA – UN BUN MEDIU EDUCATIV 

 

Prof. VESA CIPRIAN NICUȘOR –                                                                                    

LICEUL IOAN BUTEANU GURAHONȚ, JUD. ARAD 

 

Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în familie. 

Alături de școală și organizațiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educația 

omului. De educația oamenilor se ocupă și alte persoane, instituții și organizații sociale, dar influențele 

educative exercitate de acestea sunt mai puțin organizate decât cele care provin din familie, școala și 

organizațiile de tineret. 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. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: 

"A avea cei șapte ani de acasă"). 

Din perspectivă sociologică, familia este instituția fundamentală în toate societățile. 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 poligama. 

Cu privire la factorii ce influențează educația în familie, putem spune că se produc unele mutații, care 

constă în înlocuirea familiei formată din trei generații cu familia formată din două generații. De aici putem 

concluziona că bunicii participă din ce în ce mai puțin la educația nepoților. Alte influențe sociale pot fi 

considerate migrația de la sat la oraș și urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilitățile de folosire a 

mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale și sportive, și rezultă astfel o 

schimbare în mentalitatea familiei. Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinți să își găsească cel puțin un 

loc de muncă pentru a putea asigura un trai decent copiilor. În asemenea condiții supravegherea copiilor 

este limitată, sau este încredințată altor persoane sau instituții sociale (ex: creșa, gradinița, etc). 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

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 căror părinți lucrează de dimineața până seara 

și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

Ne întrebăm cu toții 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, 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. 

Familia care reprezintă un bun mediu educativ 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 
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fie relații de înțelegere, respect, întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă. 

Opiniile celor doi părinți referitoare la copil trebuie sa fie convergente, iar părinții trebuie sa 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. 

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 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. Adevărata 

autoritate derivă din exigența 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 stie că nu-i vor îngădui orice 

capriciu. 

Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci și calea cea mai eficientă a educației, dar numai 

daca ea e potrivită și cu măsură. 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 unui 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 cărți, filme și emisiuni special 

realizate pentru îndrumarea pedagogică a părinților.  

 

Bibliografie: 
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„Cei șapte ani de acasă” 

 
prof. consilier școlar Vida Enikő 

CJRAE Covasna 

 
Motto: “Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului personalităţii propriilor copii se 

menţine toată viaţa.” (M. Golu) 

Părinţii sunt cei dintâi educatori ai copilului lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi 

de viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt un model pentru copil. Părinții, trebuie să ţină seama 

de o maximă valoroasă oricând şi pentru oricine: „Ochiul dragostei este un grădinar bun”. 

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin consecințele 

durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimele cercetări au demonstrat și 

argumentat modul în care trebuie abordată această perioadă de vârstă insistănd pe practicile adecvate de 

îngrijire și educație a copilului mic. Ideea centrală este aceea că fiecare copil este unic iar unicitatea lui 

reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se 

dezvolte deplin. 

Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât 

fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor 

psihocomportamentale ulterioare. În psihologia dezvoltării au fost identificate următoarele domenii ale 

dezvoltării copilului, domenii care se dezvoltă în primul rând în familie: domeniul dezvoltării fizice, 

cognitive,  a limbajului și comunicării și nu în ultimul rând, dezvoltarea socio- emoțională. 

În familie, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante, motiv pentru care evaluarea 

contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este 

dificil de realizat. Familia este o sursă primară de dragoste şi afecţiune, este cel mai puternic agent 

socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici. Familia este factorul esenţial în 

creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului. Familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se 

comporte în viaţă şi în societate. 

Din păcate, dezvoltarea emoţională este deseori trecută cu vederea, ca şi cum ar fi de la sine înţeleasă. 

Însă şi emoţiile trebuie învăţate, cunoscute, înţelese, şi în cele din urmă controlate. O bună dezvoltare 

emoţională trebuie să înceapă de la vârste mici, în cadrul familiei. Primii paşi se referă la construirea 

vocabularul emoţiilor, precum şi la capacitatea copilului de a-şi recunoaşte propriile emoţii şi pe ale celor 

din jur. Cu timpul copilul va învăţa cum să îşi exprime emoţiile într-un mod adecvat, şi ce să facă atunci 

când are anumite trăiri negative. De asemenea va învăţa şi să înţeleagă emoţiile celorlalţi din ce în ce mai 

bine.  

Dezvoltarea emoțională și dezvoltarea socială a copilului sunt aspecte esențiale în evoluția sa. 

Dezvoltarea socială constă în achiziționarea abilităților de relaționare cu alte persoane (adulți și copii). 

Relațiile cu adulții se refera la capacitatea copilului de a manifesta încredere și a interacționa ușor cu aceștia, 

de a le recunoaște diferitele roluri și a-i percepe ca persoane care îi orientează, sprijină în ceea ce fac, 

gândesc, simt. Prin interacțiuni cu alți copii, se exersează capacitatea de a menține relații de prietenie, de a 

cere și a oferi ajutor altui copil, de a aparține unui grup.  

Dezvoltarea emoțională vizează în special formarea conceptului de sine a copilului prin modul în care 

se percepe ca ființă unică, reacționează, receptează, interpretează reacțiile, trăirile emoționale ale celorlalți 

în interacțiunile pe care le stabilește cu aceștia. De asemenea, dezvoltarea emoțională vizează dezvoltarea 

capacității de autoreglare a propriilor trăiri emoționale, precum și capacitățile copilului de a recunoaște, 

exprima și înțelege trăirile emoționale atât ale sale cât și ale celorlalți și de a le răspunde adecvat.  

Expresiile emoționale sunt universale, indiferent de cultura din care facem parte, reușim fără prea 

mare dificultate să recunoaștem o serie de expresii emoționale ca: bucuria, dezgustul, frica, furia, tristețea 

și surpriza. Influențele sociale ale culturii în care creștem se fac simțite în cursul copilăriei prin stabilirea 

normelor privind măsura și condițiile pentru exprimarea emoțională.  
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Pentru a favoriza o buna adaptare sociala și menținerea unei bune sănătăți mentale, copiii trebuie să 

învețe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoția pe care o au (acest lucru fiind posibil în 

măsura în care copilul a început să aibă un anumit grad de conștientizare), trebuie să învețe cum să facă o 

disociere între sentimentele interne și exprimarea externă și nu în ultimul rând să învețe să identifice emoția 

unei persoane din expresia ei exterioară pentru a putea în felul acesta să răspundă corespunzător. O dată cu 

creșterea, datorită maturizării pe de o parte și socializării pe de alta parte, din al treilea an de viață, copiii 

încep să prezinte semne de rușine, jenă, mândrie și vinovăție. Pe măsură ce copilul dobândește controlul 

asupra comportamentului, emoțiile sunt exprimate prin modalități tot mai subtile, acesta învățând să 

reacționeze în conduite aprobate social. 

Competența emoțională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-și gestiona 

propriile emoții, precum și de a recunoaște și de a se adapta la emoțiile celorlalți. Pentru a putea să trăiască 

emoții din ce în ce mai complexe, copiii trebuie să fie mai întâi conștienți de sine. Odată ce copiii încep să 

vorbească, pot să comunice celorlalți cum se simt, devenind mult mai ușoară înțelegerea naturii emoțiilor 

(cauzele, consecințele precum și gestionarea lor). La vârsta de 6 ani termenii utilizați pentru descrierea 

emoțiilor cresc în diversitate și cantitate. Copiii devin capabili să poarte discuții cu alții despre emoțiile lor 

interne sau pot să asculte ce spun ceilalți despre emoțiile lor.  

Conversațiile între părinți și copii despre emoții cresc în frecvență. Dacă în primii ani de viață 

discuțiile se refera doar la emoțiile copiilor, treptat părinții vor începe să menționeze și pe cele ale altor 

oameni, numărul și varietatea emoțiilor crescând pe măsură ce copilul crește, părinții discutând cu copiii 

lor tot mai mult cauzele emoțiilor și consecințele acestora. Frecvența cu care copiii au fost implicați în 

limbajul emoțional are influență pe termen lung, favorizând dezvoltarea unor abilități mai bune legate de 

înțelegerea emoțiilor. 

Atragerea atenției copiilor la aspectele particulare ale comportamentului uman face posibilă 

dezvoltarea unei sensibilități față de diversele expresii emoționale, cunoștințele despre cauzele si 

consecințele comportamentului emoțional fiind mult mai bogate. Prin urmare, atenția acordata de părinți 

laturei emoționale poate contribui în mod major la dezvoltarea armonioasă a copilului lor, favorizând în 

felul acesta realizarea unei mai bune adaptări sociale. 

Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece 

contribuie la menţinerea lor. Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative, prin agresivitate 

fizică sau verbală determină un comportament de izolare a acestora. Dacă acei copii care manifestă frecvent 

aceste emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv 

au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie specifică. Abilitatea 

copiilor de a-şi identifica şi monitoriza propriile emoţii sporeşte nivelul de autoconştientizare a emoţiilor şi 

de monitorizare şi control a propriilor vieţi. 

Înțelegerea propriilor emoții și sentimente, cât și a celui/celor cu care venim în contact ne oferă un 

confort mult mai mare, ducând la înțelegere și armonie. Acest fapt ne face mult mai eficienți, mai puțin 

îngrijorați, mai detensionați și mai deschiși către noi și către evenimentele lumii exterioare.  

De asemenea, pentru copii, părinții sunt un exemplu de inteligență emoțională, ei observă cum 

răspund părinții la furie, tristețe, frustrare, cât sunt de rezistenți, observă dacă sunt conștienți de 

sentimentele lor și de sentimentele celor din jur.  

Tot ceea ce știm, credem și gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne 

vom apropia mai mult de el și încercăm să-l înțelegem mai bine, cu atât vom învăța mai multe despre ceea 

ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească și să se dezvolte la nivelul întregului potențial de care 

dispune.  

Filozoful american John Dewey ne aminteşte că lecţia cea mai grea pe care un copil o are de învăţat 

este lecţia vieţii; dacă nu reuşeşte la această lecţie, nu există ştiinţă care s-o înlocuiască. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

PROF. ÎNVĂȚ. PREȘ. VIERU CRISTINA                                                                                         

G. P. P. LICURICI, FĂLTICENI 

 

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. 

Tot timpul când vorbim de cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care o primește copilul de 

la părinți și 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.  

Un copil, în primii 7 ani, 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.El 

ia drept exemplu și cadrul didactic care îl îndrumă spre un anumit drum. 

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. 

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.  

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.” 

Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Cei 7 ani de acasă 

 

Vigh Zita 

          

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. 

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. 

E ducaţia 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. 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, 
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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.  

Cei 7 ani de acasa înseamnă  socializarea primara care are loc in familie, înseamnă dobândirea unui 

fundament pe care se clădește viitoarea personalitate a copilului. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Autor: Vikol Katalin 

 

„Prezenţa pãrinţilor poate transforma cultura şcolii.” (S. L. Lightfoot) 

 

Câtă reușită are un copil la școală - cât de bine se simte acolo, cât de fericit merge acolo, cum 

progresează în sistemul școlar/educational, etc.- este foarte puternic influențat de cea ce vede, observă, 

trăiește în familie.  

Faptul că natura educației familiale și succesul școlarizării sunt strâns legate este un fapt bine 

cunoscut. Ca urmare, unii profesori tind să acorde o importanță prea mare circumstanțelor familiale ale 

copilului sau chiar să pună întreaga responsabilitate pe condițiile familiale, pentru tot ce face elevul la 

școală. Cu toate că, importanța educației familiale este fundamentală, nu trebuie uitat că tot ceea ce i se 

întâmplă copilului la școală are, de asemenea, un impact decisiv asupra performanței, rezultatelor și 

destinului său. Este evident faptul că este nevoie de atenție deosebită în munca cu copii dezavantajați, cu 

un background familial „mai confuz”, pentru că și acești copii, cu ajutorul potrivit, sunt capabili de 

performanțe șimilare celor care provin din familii normale.           

Se spune că familia este scena primară de socializare pentru copil. Copilul învață o serie de lucruri în 

familie care îi permit interacționarea cu alte persoane, într-un mediu social, într-un sens mai larg: să trăiască 

în societate, să poată stabili și menține relații cu alte persoane. Primele experiențe, mediul timpuriu  în 

familie afectează viața ulterioară a individului în multe feluri. 

Funcțiile și sarcinile de socializare ale familiei  

 - Calitatea îngrijirii - reprezentând hrana, starea de sănătate, etc., elemente ce afectează întreaga viață 

viitoare a individului. 

- Sentimentul siguranței - Baza dezvoltării sănătoase a personalității este mediu sigur, iubitor, 

încurajator încă de la naștere (și chiar înainte, conform observațiilor recente). În viața unei persoane, o 

relație de dragoste strânsă cu o anumită persoană este esențială pentru ca copilul să devină el însuși un adult 

capabil să aibă relații iubitoare și bucurie.  

- Învățarea vorbirii - Familia are și în acest sens un rol decisiv. Unul dintre „indicatorii” cheie ai 

dezvoltării este învățarea vorbirii și acesta este, de asemenea, una dintre cele mai importante sarcini ale 

educației. Copilul învață primele cuvinte în familie și tot acolo se exprimă prima dată în fraze mai lungi. 

Cu siguranță nu toată lumea învață să vorbească la același nivel, nici măcar propria limbă maternă. Copilul 

învață acasă modalitatea și stilul de vorbire a părinților. În ceea ce privește școala, cu mici excepții, cea mai 

mare parte a învățării este învățarea verbală, cea mai mare parte a curriculumului ne vine sub formă de 

texte. Rezultă că nivelul la care un copil își vorbește limba maternă este crucial în activitățile școlare. Dacă 

vocabularul elevului ete sărac, va avea probleme de înțelegere a textului, a termenilor din text.  

- Socializarea - Familia este primul mediu în care copilul intră inevitabil în contact cu alte persoane. 

Interacționând cu membrii familiei, cu rude, prietenii familiei învață reguli simple și mai complexe ale 

coexistenței și cooperării, de la curățenia camerei până la „știința” influențării celorlalți prin exprimarea 

emoțiilor și dorințelor. 

Familiile nu își tratează copiii la fel, nu prețuiesc aceleași valori, nu cresc copii în același mod. La 

școala întâlnim zilnic efectele atât pozitive cât și negative ale relațiilor familiale diferite. Un studiu (Klaus 

Mollenhauer) care s-a concentrat în mod specific asupra valorilor care sunt considerate importante în 

diferite familii a concluzionat că anumite forme de practică de creștere a familiei prezic rezultatele școlare 

așteptate, medii sau diferite. 

Mollenhauer a observat două „orizonturi valorice” educaționale fundamental diferite: unii părinți se 

concentrează pe valorile sociale, crescându-și copilul în principal pentru adaptare, „copilul bun” în acest 

caz este receptiv, ascultător, politicos, se comportă conform regulilor. Cealaltă setare este așa-numita 
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comportament orientat spre performanță. În astfel de cazuri, este mai important ca părinții să ia inițiativa, 

activitatea și exprimarea individualității copilului decât să se adapteze, încurajând declarațiile individuale 

ale copilului, care în cazul anterior ar fi mai degrabă o „conduită necorespunzătoare”. Diferențele în 

educație se aplică și așteptărilor legate de școală: pentru părinții care respectă valorile educaționale ale 

acestuia din urmă, performanța școlară este de obicei mai importantă: rețin că copilul „ia ceva” mai degrabă 

decât „se comportă bine”. 

Examinarea motivațiilor educației și a ridicării și aspirației sociale a relevat diferențe specifice 

nivelului, care sunt legate de performanța școlară. La copiii din clasa de mijloc, performanța mai bună și 

nivelurile mai ridicate de aspirație sunt asociate cu un orizont valoric educațional „activist”, „orientat spre 

viitor”, „individualist”. 

Astfel, cercetătorul a găsit motivul diferențelor de performanță în sistemul de educație și experiență 

legate de situația socială a copiilor. Potrivit lui Mollenhauer, „orientarea spre valoare, nivelul de educație 

vizat și performanța sunt întotdeauna legate”.  

Un fenomen similar este acela că părinții, în majoritatea cazurilor, prevăd o carieră similară pentru 

copiii lor, ceea ce ajută și la faptul că cea mai semnificativă tendință în procesele pe termen lung ale 

societății este moștenirea poziției sociale a părinților și, astfel, structura socială existent.  

Având în vedere statutul social al familiei și succesul școlar al copiilor putem afirma că cooperarea 

cu școala este mai bună în familiile în care statutul social al părinților este mai bun.  

În familiile dezavantajate, părinții înșiși au un nivel educational scăzut, adesea au experiențe școlare 

traumatice și, prin urmare, sunt mai neîncrezători față de școală. Atitudinea părinților față de școală 

(facilitarea învățării, monitorizarea, interesul față de viața școlară a copilului, participarea la ședințe 

parentale, programe comune etc.) determină dezvoltarea atitudinilor copilului față de școală. 

Prin urmare, ar fi o sarcină importantă pentru școli să încerce să implice părinții în viața școlară prin 

toate mijloacele. În acest fel, cu sprijinul părinților, pot contribui la îmbunătățirea frecvenței școlare, a 

îmbunătățirii rezultatelor și a aptitudinilor sociale ale elevilor.  
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

 

Prof. înv. primar Vîlceanu Ecaterina 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Costescu”, Bolboși 

Com. Bolboși, Jud. Gorj 
 

 

In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, școala și societatea, în 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 vorbă bună rostită la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia bună, 

cazută la timp potrivit, invioreaza câmpul” 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Cei sapte ani de acasa!                                                                                                                           

-Educatia în familie- 

 

Profesor: Vinatoru Georgeta 

Liceul Tehnologic “Inaltarea Domnului”, Slobozia 

Scoala Gimnaziala Ciochina 

Scoala Gimnaziala Gheorghe Doja 
 

 

“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” 

Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important 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 .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.  

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. 

Orice experienta de viata , orice relatie afectiva vor fi resimtite in functie de bazele oferite de familie 

. Familia reprezinta pentru copil , structura socio-afectiva de baza , principala structura protectoare absolut 

necesara existentei lui . Aici se invata limbajul si comportamentul social , se formeaza convingeri , aspiratii 

, aptitudini , sentimente , trasaturi de vointa si de caracter. 

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. 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. 

Este destul de greu pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceast lucru  nu durează doar 

o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 

necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot. 

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care părinţii 

să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor. 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. 

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 acopilului. Toate 
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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. 

Consider ca “cei sapte  ani de acasa” este o perioada cruciala pentru educarea unui copil si din punct 

de vedere geografic.Ar ajuta enorm planeta daca, macar marea majoritate ar fi educati in acest spirit  inca 

dinainte de a ajunge la scoala. Pe langa comportament, toti ar invata de mici cat de important este sa 

protejeze mediul , sa nu arunce  gunoaie pe jos, in general, sa nu polueze si sa sa  ingrijieasca ceea ce este 

al nostru, al tuturor,  in momentul de fata, sa avem ce lasa mostenire generatiilor urmatoare. 

Respectul fata de natura, de mediul inconjurator se invata in prima parte a copilariei, astfel copilul isi 

poate dezvolta si respectul fata de propria persoana. La scoala se continua formarea copilului, cadrele 

didactice avand rolul de a-l invata cum sa isi descopere propriile aptitudini, cum sa invete corect, dezvoltand 

gandirea logica si nu memorarea simpla a unor lucruri.Astfel, profesorul de geografie, il va purta intr-o 

calatorie virtual, nu numai in intreaga lume ci si in Univers, dezvoltand imaginatia elevului. 

 

"Nu mostenim Pamantul de la strabunii nostri, ci il imprumutam pentru copiii nostri." Proverb al 

indienilor nativi americani 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. Inv. Primar: Visalon Monica – Beatrice                                                                         

Scoala Gimnaziala “ Mihai Viteazul”, Fetesti 

 

In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, în 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. 
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*,,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 

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 în familie 

 

 
VLAD Alexandru                                                                                                                       

Palatul Copiilor Cluj, 2021 

 

 
 

Copilăria este o perioadă semnificativă pentru fiecare copil de pretutindeni în lume. Acesta este 

intervalul de timp în care tânărul are cel mai mult nevoie de colaborarea și gestionarea tutorilor și a 

diferiților membri ai familiei. Cea mai mare parte a dezvoltării unui copil începe în această perioadă. 

Perioada preșcolară este caracterizată de obicei ca formarea înainte de perioada îndrumării obișnuite. 

Vârsta este de la naștere până la 5 ani în multe țări, totuși Asociația Națională SUA pentru Educația Copiilor 

Tineri încadrează această perioadă înainte de vârsta de 8 ani. Acesta este intervalul de timp în care creierul 

se dezvoltă uimitor și baza dezvoltării de competențe este stabilită. Când un copil întâlnește lumea prin 

simțurile vizual, auditiv, tactiv și mai puțin semnificative, miros și gust, cablarea și cizelarea gândirii devine 

tot mai eficientă. 

Ca părinte sau tutore, de fiecare dată când vorbești, te joci, cânți sau colaborezi cu copilul tău, animezi 

mintea acestuia, în plus, încurajezi acea persoană să devină o persoană veselă, sănătoasă, împlinită.  

Conform programului de dezvoltare a copilăriei timpurii (ECD) al Băncii Mondiale, copilăria este 

cel mai rapid moment de dezvoltare personală, cu toate acestea, copiii se dezvoltă fiecare în ritmul lor.  

Dezvoltarea din copilărie cuprinde diferite tipuri de progrese reale, cum ar fi deplasarea, vorbirea, 

alimentația, jocul și așa mai departe și diferite tipuri de îmbunătățire mentală, cum ar fi împărtășirea și 

atenția, dezvoltarea calităților, eticii și moralei, în ceea ce privește ceilalți. După completarea tuturor acestor 

exerciții fizice și mentale începe învățarea formală, cum ar fi recunoașterea părților corpului, literele, cifre, 

tonuri și forme. Conform ipotezei lui Piaget, învățarea tinerilor începe cu jocul. Se acceptă faptul că tinerii 

învață cu atât mai adecvat și dobândesc informații prin joc. (Wenner, 2009). Toate aceste concepte de joc 

încep de acasă. Familia este temelia care le arată copiilor aceste lucruri. Așadar, dezvoltarea și școlarizarea 

unui copil se bazează în mare măsură pe familie. Hardon (1998) a descris astfel semnificația familiei în 

educarea tinerilor: „Am putea începe prin a spune că familia este esențială în educare. Am putea spune, de 

asemenea, că familia este principalul izvor al formării. Am putea spune chiar că nu există instrucție 

autentică fără familie."  

Diverși scriitori, specialiști și indivizi foarte conștienți din publicul larg au examinat și compus 

diverse tipuri de rapoarte și articole despre avansarea și formarea tinerilor și rolul familiei în această 

privință.  

Copilăria este perioada celei mai extreme dezvoltări și progrese. În acest moment se întâmplă 

îmbunătățirea fizică, socială, pasională și științifică a unui copil. Îmbunătățirea reală face referire la 

dezvoltarea diferitelor părți ale corpului și a diverselor abilități psihomotorii, progresul social face referire 

la capacitatea micilor tineri de a interacționa cu ceilalți, cu obiceiuri și conexiuni de susținere, îmbunătățirea 

pasională face aluzie la înclinația copiilor față de ei înșiși, iar progresul științific este capacitatea de a 

asigura și de a aplica informații explicite precum examinarea, constatarea și limbajul. Întâlnirile 

educaționale timpurii de înaltă calitate, inclusiv asistarea familiilor în ceea ce privește satisfacerea cerințelor 

tinerilor, pot îmbunătăți puterea copiilor și pot avansa îmbunătățirea ideală a copiilor în această perioadă. 

(Îmbunătățirea timpurie a copilului în contextul social: o carte de diagrame, 2004) Raportul Știința 

dezvoltării timpurii a copilăriei (2007) a subliniat o parte din principalele puncte de interes în ceea ce 

privește progresul tinerilor.  

Încă o dată, Raportul introducere în dezvoltarea timpurie a copilăriei spune că „O parte vitală a 

avansării sănătoase a copilului este fundamentul unei legături pasionale plăcute și durabile între un copil și 

membrii familiei sale”.  
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Lewis a caracterizat instrucția tinerilor ca fiind „un termen care face aluzie la proiecte și proceduri 

instructive destinate copiilor de la naștere până la vârsta de opt ani. Acest interval de timp este în general 

privit ca cea mai lipsită de apărare și esențială fază a vieții unui individ”.  

Examinarea a demonstrat că primii ani din viața unui tânăr - când creierul uman se formează - 

abordează o ușă deschisă practic semnificativă pentru a construi capacitatea maximă a unui copil și a forma 

abilitățile cheie științifice, sociale și psihologice care decid realizarea unui copil în școală și de-a lungul 

vieții de zi cu zi. 

Familia își asumă partea principală în rândul copiilor în ceea ce privește dezvoltarea copiilor. 

Numeroase explorări și studii au descoperit acest rezultat. Specialiștii și profesorii văd tutorii ca pe o piesă 

fundamentală a instruirii pentru tineri. Se presupune că părinții și reprezentanții legali sunt deseori primii 

și cei mai buni instructor pentru un copil. (Cadrul pentru primii ani, 2008). 
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CEI ȘAPTE ANI DE - ACASĂ 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR Vlad Alina Cosmina 

GRĂDINIȚA „CĂSUȚA CU POVEȘTI” ORĂȘTIE, JUD. HUNEDOARA 

 

 
 

La ora actuală nu cred că mai putem vorbi, numărând anii petrecuți acasă, în sânul familiei, de cei 

șapte ani de acasă. Dar oare ce inseamna cei șapte ani de acasă? Răspunsul ar fi că sunt anii în care copilul 

stă acasă, cu familia, care îl educă după valorile și principiile în care trăiesc toți dar și în acord cu societatea 

în care urmează să intre copilul după vârsta de șapte ani.  

 

Nu mai putem vorbi despre acești ani petrecuți în sânul familiei ținând seama de faptul că mulți dintre 

copii părăsesc instituția familiei și intră în sistemul de învățământ începând cu vârsta de trei ani, sau chiar 

mai devreme, petrecând câte opt ore departe de părinți. 

 

Despre educația copiilor aș putea spune că începe cu douăzeci de ani înainte ca aceștia să se nască, 

cu educația părinților. Punem în copiii noștri tot ce avem și purtăm în noi, ei fiind cea mai fidelă oglindă a 

noastră. Dacă vrem să vedem defectele noastre, să privim la ai noștri copii și cu siguranță le vom identifica 

dacă avem ochi pentru a vedea acestea.  

 

Psihologii preocupați de dezvoltarea copiilor vorbesc despre inteligența emoțională a acestora și 

subliniază faptul că această inteligență ține foarte mult de inteligența emoțională a părinților. Cele mai 

multe probleme de natură emoțională pe care le purtăm în interiorul nostru le dăm mai departe fără a fi 

conștienți.  

 

Cum putem fi atenți la stimularea atenției emoționale a copiilor noștri? Este important să fim atenți 

la noi înșine, adresându-ne câteva întrebări: oare ce relație am avut cu părinții mei? Oare ce lucruri din 

copilăria mea dau mai departe copilului meu? Cum să procedez ca nemulțumirea și emoțiile mele negative 

să nu-l infuențeze pe copil? 

 

În cartea sa „Antiparenting”, Savatie Baștovoi susține o idee salvatoare ca răspuns la toate 

frământările părinților legate de creșterea și educarea copiilor, care-i încurajează în misiunea pe care o au. 

El afirmă că „un părinte dezorientat, care nu se bucură de respectul și încrederea celor care-l cunosc, nu 

poate educa un copil bun”(p. 35), dar continuă cu încurjarea că un copil cu astfel de părinți nu va fi neapărat, 

în mod fatal, rău, pentru că are posibilitatea să se educe singur, renunțând la modelul părinților și căutând 

alte modele cu care va intra în contact în viața reală, citind din cărți sau din alte surse. 

 

Rolul educatorilor/profesorilor este foarte important, ei putând fi modelul, sau mai bine zis reperul 

de la care pot începe construirea unei vieți reușite și frumoase mulți dintre copii. Ce trebuie să facă 

educatorul/profesorul? Cum trebuie să fie? Toți ar trebui să fie setați pe vederea măreției din fiecare copil, 

pentru a-i pregăti să fie oameni, înainte de orice... 
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STUDIU DESPRE IMPORTANȚA EDUCAȚIEI I N FAMILIE 

 

PROF. INV. PRESCOLAR VLAD CAMELIA                                                           

GRADINIȚA CU P. P. NR. 1 FOCȘANI 

 
REPERE PENTRU O RELAȚIE PĂRINTE - COPIL IDEALĂ 

 

1. Copilul își descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este forță. 

Are multă energie: îl ajut să descopere sportul. Își neglijează corpul: îl pregătesc pentru igiena vieții. 

E interesat de sexualitate: îi vorbesc despre corpul său și îi explic cum se transmite viața. A auzit vorbindu-

se despre droguri și SIDA: îl lămuresc asupra consecințelor acestora. 

2. Copilul este o persoană: îl respect. 

Nu este un obiect: mă adresez conștiinței sale. Are nevoie de încrederea mea: îl ascult. Se simte singur 

și neînțeles: împart bucuriile și necazurile cu el. Experimentează binele și răul: îl ajut să discearnă. Are 

dreptul la dragostea mea: am datoria să-l învăț să trăiască. Își riscă viața sau sănătatea: îl avertizez asupra 

pericolelor. 

3. Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul. 

E pregătit să înțeleagă frumusețea: îl ajut să o descopere. E afectat de duritatea lumii: căutăm 

împreună ceea ce ne bucură. E atras de modern: îl incit să descopere capodoperele omenirii. Trăiește la 

oraș: îl invit să observe armonia naturii. E dornic să înțeleagă frumusețea umană: îl ajut să o distingă. 

4. Copilul caută un model: sunt pentru el un exemplu. 

Observă comportamentul meu: mă port așa cum mi-aș dori să se poarte el. Constată slăbiciunile mele: 

le recunosc și încerc să le corectez. Nu îi place să i se facă morală: îi ascut revolta și îi propun reperele 

mele. E antrenat de exemple negative: îi insuflu curaj să spună nu. Ar dori să pară adult: îi vorbesc despre 

fericirea de a fi tânăr. 

5. Copilul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieții sale. 

E supărat: îi aduc bucurie. Dă impresia că nu îl interesează nimic: îl ajut să-și găsească un scop. E 

răvășit de problemele din micul său anturaj: îi dau motive să iubească viața. Crede că nu primește destul: îl 

învăț plăcerea de a dori. Spune că cel mai important este ’’să ai’’: îi explic că este mai important ’’să fii’’. 

Are nevoie să fie iubit: îl iubesc pentru el însuși. 

6. Copilul se îndoiește de el însuși: îi dau încredere în el. 

Greșește: evit să-l copleșesc sau să-l jignesc. Se comportă bine: îl laud. Este convins de defectele sale: 

îi pun în valoare calitățile. Crede că timpul lui liber mi-e indiferent: mă joc cu el. Se simte în dificultate: îi 

stimulez eforturile în sensul bun. 

7. Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil. 

Crede că totul i se cuvine: îi arăt că multe depind de el. Este convins că are mai multe drepturi: îi 

vorbesc despre datorii. Nu este de acord cu autoritatea: îi explic că este necesară. Agresează mediul 

înconjurător: îl învăț să respecte. Nu se gândește decât la plăcerile sale: îl învăț să le stăpânească. 
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8. Copilul își afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască. 

Își ignoră adevăratele posibilități: îl incit să creeze. Se opune: admit contradicția și discut cu el. Este 

mândru de munca lui: îl felicit și îl încurajez. Se mișcă mult și se dispersează: îi orientez energia. 

9. Copilul se gândește doar la el: îl învăț să descopere societatea. 

Nu se gândește decât la propriile aspirații: îl ajut să descopere aspirațiile prietenilor săi. Crede că 

poate face ce vrea: îi explic limitele libertății sale. Nu vede necazurile celorlalți:îl incit să fie solidar. Se 

închide în el însuși: împărțim sarcinile în activitățile comune. 

10. Copilul este curios: vorbesc cu el. 

Pune întrebări: îi răspund cu sinceritate. Îi plac explicațiile: mă străduiesc să îl lămuresc. Nu îi place 

lectura: îl ajut să înțeleagă cărțile. E ușor influențabil: îl învăț să gândească și să aleagă. 
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Cei ṣapte ani de acasặ 

 

Profesor pentru învăṭământ primar, Vlad Lenuṭa 

Şcoala Gimn. ,,Gheorghe Munteanu”                                                                                              

-structură- Şcoala Gimnazilă Nr.18, Galaṭi 
 

 
,,Familia este un factor  important  ṣe  de rặspundere  al educaṭiei.Pặrinṭii  o conduc  ṣi  rặspund de 

ea  ỉn  faṭa  societặṭii, a fericirii  lor  ṣi a vieṭii  copiilor” A. S. Makarenko 

 

Mulṭi factori sunt implicaṭi ỉn educaṭie.Între  aceṣtia  familia ocupă locul de bază. Familia este 

considerată ,,prima ṣcoală  a omenirii”.Atitudinile, comportamentele, vorbele părinṭilor, influenṭează  

atitudinile, comportamentul ṣi modul de a fi al  copilului. 

 

În familiile în care părinṭii au un anumit statut social, copiii nu primesc, întotdeauna, o educaṭie 

potrivită.Important este ca în familie să  existe principii sănătoase de viaṭă, să existe o măsură  în toate. 

Dragostea greṣit înṭeleasă ṣi care se manifestă  exagerat, creează o personalitate deformată. 

 

Într-o lume grăbită ṣi agitată, suprasolicitată ṣi stresată, timpul de calitate petrecut cu copiii este din 

ce în ce mai redus.Sunt părinṭi care, nu îi responsabilizează pe copii. Mulṭi copii petrec foarte mult timp în 

faṭa calculatorului, telefonului ṣi nu sunt implicaṭi la treburile casei.Este necesar să-i formăm copilului 

sentimentul valoros al utilităṭii sale. Faptul de a ṣterge praful, a face mici cumpărături, a uda florile, a săpa 

în grădină, a mătura curtea, sunt marile probleme ale educaṭiei. 

 

Cei care-i scutesc de asemenea treburi au ṣi argumentul pregătit: să nu sustragă copilul de la învăṭătură  

sau ,,să  nu fie chinut aṣa  cum am fost eu”. Părinṭii să-i dea prilejul copilului să schimbe o muncă 

intelectuală sedentară, cu una fizică, dinamică, adică,,să  se odihnească de muncă  prin muncă”. (Enescu) 

Carenṭele se manifestă ṣi mai pregnant când este vorba de iniṭierea fetelor în treburile gospodăreṣti: 

spălat gătit, curăṭenie.Sunt situaṭii când, mama alergă ṣi trebăluieṣte toată  ziua, în timp ce fiica, stă ṣi 

priveṣte indiferentă  la zbuciumul mamei.Mama ar trebui să antreneze fiica, să o pregătească pentru viaṭa 

de mâine, când ṣi ea va avea casa ei ṣi când va trebui să gătească, să  coase, să  calce etc. Asemenea ,,lecṭii” 

nu le poate învăṭa de la nimeni ca de la ea. 

 

Copiii  care sunt  responsabilizaṭi  acasă, se vor descurca bine ṣi la ṣcoală.Din păcate, sunt copii care 

nu reuṣesc nici în clasa pregătitoare sa  se îmbrace singuri, să  se  încalṭe, nu-ṣi  fac singuri ghiozdanul.Se 

descurcă  foarte greu dacă  nu sunt ajutaṭi. ,,Problemele” prezentate mai sus, fac parte integrantă din viaṭa 

noastă cea de toate zilele, din a noastră ṣi a copiilor noṣtri de azi ṣi acelor de mâine, când vor fi soṭi, soṭii ṣi 

părinṭi ṣi când le vor avea de rezolvat.A pregăti copiii pentru viitor înseamnă a avea în vedere ṣi asemenea 

probleme de multe ori mai importante ca însăṣi matematica. 

 

În climatul educaṭional, este necesar să existe toate ipostazele (severitatea - dar ṣi blândeṭea, 

afectivitatea- dar ṣi sobrietatea, largheṭea- dar ṣi stricteṭea), toate însă cu măsura ṣi la timp, orice exces fiind 

păgubitor în sfera formării umane. 

 

Şcoala are rolul de a continua educaṭia morală începută în familie prin alte mijloace ṣi la alt 

nivel.Şcoala ṣi familia trebuie să  devină  parteneri  pentru a forma o generaṭie cinstită, aṣezată ,,cu capul 

pe  umeri”. 
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Sprijinându-se reciproc, învăṭătorul ṣi părinṭii, ṣi adoptând aceleaṣi atitudini, vor reuṣi să  crească   din 

copiii  de azi, oamenii  de nădejde de mâine  de are  are nevoie ṭara  noastră   acum ṣi  mai târziu. Ei  nu pot 

fi  decât  aṣa  cum îi  creṣtem noi. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

VLADAN MARIA 

 

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 exemplului, 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 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. 

Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacționăm în toate împrejurările, ne dezvăluie 

mentalitatea, educația, cultura, caracterul nostru. Expresia „cei șapte ani de - acasă“ este folosită, în general, 

pentru a descrie conduita unei persoane într-un context anume, însă, cu toții credem că educația din primii 

ani de acasă, de care cei mici au parte în  familie, definește în bună măsură viitorul adult. 

Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice și intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influența 

această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din acești factori țin strict de mediul familial și de felul 

în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Recunoașterea greșelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca și „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă și din partea adulților din jurul lui. Astfel, va învăța că recunoașterea 

greșelilor și sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect și demnitate. 

Manierele la masă. O bună creștere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor 

și a celui/celei care servește masa. 

Înțelegerea normelor sociale.  Prin imitație și suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 

părinților, ceea ce „se face” și ceea ce „nu se face” în societate. O bună creștere implică și cunoașterea și 

aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne așteptăm rândul la magazin, la medic 

sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulțumesc” și „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalți 

prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credințele și valorile noastre și ale celor de lângă 

noi. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulților.  Jocurile 

copiilor sunt experiențe care, pe lângă că aduc destindere și voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 

de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăța, exersa și testa comportamente corecte.  

Un copil „bine crescut” își respectă partenerii de joacă, înțelege și se conformează regulilor jocurilor 

specifice vârstei lui. 

Educația primita in familie: Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care 

compun ceea ce se înțelege, în mod tradițional, un copil „bine crescut” regăsim: Salutul.  Este prima normă 
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de conduită învățată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta decât prin fluturarea 

mâinii și continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

In concluzie, cei șapte ani de acasă reprezintă amprenta părinților în educația copiilor pentru tot restul 

vieții. 
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Educaţia pentru familie 

 

Prof. Vladu Mihaela 

Grădinița cu P. P. Nr. 20 - Dr. Tr. Severin 

 

 

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.  

Din perspectiva sociologică, familia este instituția fundamentală în toate societățile. Familia este un 

"grup social relativ permanent de indivizi legați între ei prin origine, căsătoriesau adopție ".  

În societatea românească, sunt familiarizați cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia 

extinsă. Prin definițiea, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care unește soții și 

pedescendenții acestora (copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual.  

Familiile asigură sentimentul siguranței și îi ajută să depășească obstacolele, inerentevieții, este 

punctul lor de sprijin, educând-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. 

Acest nucleu se determină, în primul rând prin condițiile economice, materiale, dehrană, 

îmbrăcăminte, locuință, de organizare a unui ritm la vieți, de nivel cultural șicomportamental, de integrare 

socială prin care îți pune desigur amprenta pe există șidezvoltare copilului, a elevului, în mod hotărâtor. 

Familia exercită o influență deosebită de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 

primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea ceișapte ani de acasă "). 

Educația în familie, cei șapte ani de-acasă, influențează puternic întreaga existență aindividului, 

indiferent dacă el recunoaște sau nu. Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sauinconștient, le văd cu 

ochii minții și le urmează. 

Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este 

îndeplinit cu calm și consecvență, părinții ajung deseori la divergențe în legătură cu disciplinar ea copilului, 

copilului i se aplică pedepse corporale, este amenințat și admonestat. 

Cauzele nerealizării școlare (eșecul școlar sau insuccesul școlar) sau a subrealizării determinate de 

condiții de mediu familial sunt: 

Atitudinea de neacceptare a dorințelor copilului de către părinți (include respingerea, supraprotecția 

acestuia și întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins este brutal, singuratic, 

necomunicativ, certăreț, etc.); 

Așteptările exagerate și prezenții către învățare, fără a-i acorda încurajare și suport afectiv; 

Atitudine severă față de copil (climat hiperautoritar),copilul devine apatic, indiferent, protestează, 

se revoltă. 

Conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat ființă lipsită de valoare,care trebuie să fie 

mereu certată,copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigențelor părinților și 

copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte și de aceea trebuie ,,dresat ''; 

Atitudini negative față de profesori, școală,activitate intelectuală. 
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Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere:fizic, 

intelectual, moral și estetic. 

 

Bibliografie: 
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Relaţia școala – familie în societatea românească 

 

Vlăduțescu Georgeta                                                                                                               

Școala Gimnazială nr. 1, Peșteana - Jiu 

 

 

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 grădiniţei este garantată 

din start. Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Puşi în faţa unor eşecuri preşcolare 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. Școala 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 școliii 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; 

– literatura pedagogică pentru părinţi este puţin reprezentativă pe piaţa cărţii sau nu este valorificată 

de către factorii responsabili. 
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Și părinții copiilor cu ADHD sunt oameni! 

 

Liceul Tehnologic Special Dej 

Profesor educator: Vlaicu Monica - Alexandra 

 

Într-o societate în care înțelegem că ADHD-ul este o problemă de sănătate la fel ca oricare alta, 

părinții copiilor cu ADHD își canalizează energia în a-și ajuta copii să-și îmbunătățească treptat 

comportamentul, câte puțin în fiecare zi. 

O importantă teorie pe care părinții trebuie să o respecte în educarea copilului cu ADHD este acea că 

în viață primești ceea ce meriți. Dar mai presus de orice părinții trebuie să îi amintească și să îi demonstreze 

copilului că este iubit, că este special pentru ei și că apreciază toată strădania lui. 

Un părinte de copil cu ADHD face totul pentru copil, fără să-și mai acorde timp propriei persoane și 

celor din jur. Sunt șanse bune ca de când s-a născut copilul, părinții să fi petrecut multe ore de veghe 

încercând să-l ferească de pericole, să-l ajute să se organizeze, să-și îndeplinească obligațiile, să-și 

amintească ceea ce i s-a spus. În esență părintele joacă rolul de ,,creier ՚՚ al  copilului.  Este o muncă 

epuizantă, fără liniște, fără timp liber de calitate fără momente pentru propria persoană.  

Până la nașterea copilului majoritatea părinților sunt persoane care încearcă să descopere un mod de 

a supraviețui, să se relaxeze și să se simtă bine așa cum sunt. La apariția unui copil cu ADHD lucrurile se 

schimbă, însă părinții nu trebuie să renunțe la toate drepturile, plăcerile și la aspectele plăcute ale vieții. Un 

părinte stresat, obosit mintal și fizic este foarte puțin probabil eficient în a-și ajuta copilul, de aceea părinții 

trebuie să ia în calcul o serie de activități antidepresive pentru părinții copiilor cu ADHD. 

În fiecare zi părinții trebuie să facă cel puțin trei lucruri pur și simplu pentru că așa le place. 

Majoritatea părinților spun că își petrec viața făcând lucruri pentru alții, se simt epuizați și extrem de 

deprimați. Deci, prima idee pe care ar fi bine să o ia în considerare e modul în care, în fiecare zi pot face 

câteva activități pe placul lor. În mod normal, ca părinte de copil cu ADHD, când auzi așa ceva ai impresia 

că s-a pierdut contactul cu realitatea. Însă nu este vorba de plăceri exagerate care să dureze mult precum, 

mersul la fitness, la restaurant sau altele, ci de plăceri mărunte precum vizionarea unui film alături de 

familie, ronțăitul de pop-corn la o emisiune, o plimbare în apropierea casei, ascultarea piesei favorite în 

timp ce se pregătește cina, plăcerea de a servi o cafea în timp ce citești o carte, bucuria de a scrie un mesaj 

prietenilor. 

Alimentația părinților este foarte importantă 

Părinții nu vor reuși să fie eficienți consumând doar cafea, covrigi sau gogoși. 

Regulile de alimentație, aplicate la copii sunt valabile și la părinți și în general al toți adulții.  Nu 

există nici un mod în care proteinele pierdute la micul dejun să fie recuperate astfel încât să ofere energia 

maximă pe parcursul zilei. De asemenea masa de prânz nesănătoasă nu ne vor oferi energia de care copilul 

are nevoie la reîntâlnirea cu copilul. Pentru seară poate fi pregătit ceva care necesită foarte puțin timp, să 

fie ușor, cu aspect plăcut, dar mai ales ceva care vă face să vă simțiți bine și care să facă parte din planul  

de răsfăț. 

Toți oamenii chiar și părinții copiilor cu ADHD au nevoie de un vis 

Părinții trebuie să știe că pierzându-și visele își vor pierde și mințile. Părinți trebuie să facă o listă cu 

dorințele lor și neapărat să diferențieze dorințele de nevoile pe care le au. A face ceva nou este o sursă de 

energie care poate face viața mai puțin obositoare. 

Timpul acordat pentru restul familiei este foarte important. 

Dacă părinții mai au un alt copil sau trăiesc în familie lărgită trebuie să se asigure că prețuiesc acest 

lucru. Prețuirea și respectul pentru cei dragi este o sursă de energie care poate să vă țină pe linia de plutire 

în momentele dificile. 
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Părinții copiilor cu ADHD nu trebuie să se izoleze și să crească copilul fără asistență. 

Există unele sarcini în viață pe care nu le putem duce singuri. A crește cu succes un copil cu ADHD 

este una dintre ele. Pentru a ajuta un copil să reușească acasă, la școală, pe terenul de joacă și în cele din 

urmă la locul de muncă aveți nevoie de ajutor. Stabilirea unei relații cu specialiștii în tratarea și consilierea 

copiilor cu ADHD este un prim pas important. 

Un bun început este să cereți pediatrului recomandări pentru un psiholog sau alt specialist în 

consilierea copiilor cu ADHD. Specialiștii pot oferii, ședințe de consiliere, materiale educaționale suport 

pentru a învăța copilul anumite comportamente. Specialiștii pot ajuta părinții, de asemenea, în identificarea 

instituțiilor, asociaților și activităților locale specializate pe acest domeniu. 

În concluzie pot spune că este foarte important ca părinte a unui copil cu ADHD, să reflectați la viața 

de familie. Este foarte important ca în fiecare zi să vă păstrați timp, pentru a oferi în dar copilului o mare 

parte din atenția, răbdarea, dragostea, iubirea de părinți și încrederea că într-un moment, după multe 

încercări va reuși. De asemenea este foarte important să învățați copilul să rezolve probleme în funcție 

nevoile, cerințele și grijile celor din jur. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL „CEI  ȘAPTE ANI DE ACASĂ„                                 

„DIN SUFLET PENTRU MAMA!” 

Educația în familie 

 

Prof. VLAJOAGĂ CECILIA                                                                                                   

Scoala Gimnazială Vrănești, Com. Călinești, Jud. Argeș 

 
Astăzi, mai mult ca oricând, lumea este supusă unor provocări nemaiîntâlnite. Fără să vrem, am fost 

supuși unor schimbări radicale si am fost obligați sa ne adaptăm din mers la orice vârstă am fi. Acestei 

schimbări trebuie să-i facă față copilul de vârstă scolară si nu numai.  

Familia este următoare care trebuia să își asume responsabilități noi, cu caracter educativ care își 

depășește așteptările din toate punctele de vedere. Formula reușitei este necunoscută, trebuie descoperită 

rapid, aplicată, îmbunătățită, pentru a fi de folos în imediata apropiere. 

Familia are un rol covârșitor în dezvoltarea generală a personalității copilului prin interacțiunea și 

comunicarea membrilor acesteia. In general, aceasta îi oferă copilului primele informații despre lumea ce-

l înconjoară, primele norme și reguli de conduită și climatul socioafectiv necesar satisfacerii  trebuințelor 

și dorintelor sale. 

În situația actuală, familia este nevoită să pătrundă in tainele dobândirii de achiziții de cunoștinte  

care, până acum, ramâneau ,în mare măsură, pe umerii cadrelor didactice. Plaja de influență a acesteia se 

lărgește deodată, familia poate considera că devine din ce în ce mai greu, este supusă unui stres și efort cu 

nuanțe neîntâlnite, simte că nu poate face față, este dezorientată și, în cel mai fericit caz, cere ajutor. 

Strategiile educaționale utilizate de unii părinți, chiar dacă sunt bine intenționate, chiar dacă au avut 

efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la obținerea unui optim educațional, care 

să favorizeze dezvoltarea personalității sau să sprijine eficient acumularea de cunoștințe. 

In condițiile actuale, se manifestă doua tendințe contradictorii: părinții sunt ingrijorați de viitorul 

copiilor lor, dar in același timp nu mai au timp si răbdare sa acorde atenție problemelor acestora. Relația 

lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor două instituții exercitându-se oarecum 

paralel.  

În timpul activității online a copiilor, unii părinți au conștientizat importanța lor, precum și 

responsabilitatea pe care o au în noua lume. O altă categorie de părinți este aceea care plasează, ca de obicei, 

totul in responsabilitatea cadrului didactic, dar nu sprijină nici măcar activitatea de organizare a școlii în 

acest context.  

Indiferența, preocuparea pentru altceva, mai puțin a activității copilului, devine supărătoare si este in 

detrimentul beneficiarului direct. 

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 si mai ales să 

constientizeze faptul ca relația de colaborare școală-familie este determinantă în obținerea performanțelor 

școlare. 
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Stimularea intelectuală in primii ani de viață, climatul emoțional stabil din mediul social 

apropiat,adică familia, încurajarea si suportul parental continuu, sunt factori determinanți in dezvoltarea 

personalității copilului. 

Școala poate da totul pentru copil, important este sprijinul pe care i-l oferă familia și școala acestuia 

pentru ca el să poată parcurge toate etapele dezvoltării.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

A. BIRKH, HAYWARD S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999; 
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Modelul parental și influența timpurie în evoluția adultului de mâine 

 
 

profesor Vodă Maria Raluca                                                                                                  

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și Școala Gimnaziala  „Al. I. Cuza” 

 

 

Expresia „cei șapte ani de acasă” își are rădăcinile în vremuri de demult și viza mai ales lumea satului, 

lumea rurală în care toți oamenii se cunoșteau între ei.  

Conservatorismul rural funcționa și copilul încadrat în acest mediu era învățat de mic să fie politicos, 

să respecte oamenii din jur, să salute, să răspundă pozitiv tuturor influențelor rurale, cunoscând faptul că 

satul era model de curățenie educativă și morală. 

De la cei șapte ani, s-a ajuns la șase ani, dar în esență perioada petrecută în familie, comportă o 

evaluare separată. O ieșire din tiparele tradiționale, era taxată imediat cu acuzația lipsei celor șapte ani de 

acasă. 

În zilele noastre, există o multitudine de influențe pozitive și nocive care atacă personalitatea copilului 

de șase-șapte ani care folosește fără voința părinților sau bunicilor, mijloacele moderne de informare, acolo 

unde limitele nu sunt solid stabilite.   

O sumedenie de factori astfel își pun amprenta asupra viitorului lui, nu numai la nivel de 

comportament, ci și în dezvoltarea lui intelectuală sau profesională. Cine mai știe astăzi cum au fost cei 

șapte ani de acasă? În vremuri trecute, dimineața copilul de doi-trei ani, urca pe umerii părintelui și se 

îndrepta la ore matinale spre creșă sau grădiniță. Acum, de la trei-patru ani, integrați în colective, 

supravegheați de educatoare, influența comportamentală cuprinde alte nuanțe. Intervine educația formală 

care completează demersul copilului care descoperă lumea și prin alți ochi.  

Mai au oare părinții responsabilitatea celor șase-șapte ani de acasă când mediul este diferit de decizia 

lor? Poate e bine așa pentru că minorul pleacă foarte repede de sub tutela decisivă a părinților și găsește 

modele superioare, poate mai potrivite, de urmat. Mediul îl influențează uneori decisiv, chiar la această 

fragedă vârstă. Totuși acești ani e bine să rămână ca o bază în  educație, responsabil fiind părintele pentru 

că el decontează, mai ales derapajele într-un comportament viitor.  

Să nu uităm că acum șase-șapte decenii, mulți copii rămâneau cu educația intelectuală și morală la 

nivelul acestei perioade, pentru că mulți nu urmau școli superioare, rămâneau la coarnele plugului, iar 

zestrea morală primită din familie, o transmitea mai departe urmașilor.  

Cei șapte ani de acasă e un avertisment pentru cei care uită că în brațele mamei au crescut, în sânul 

familiei au deschis ochii, spre viitorul care poate fi pozitiv sau toxic într-un moment dat. 

Oricum e bine să repetăm că acei șase-șapte ani de acasă e un început optimist continuat cu adaosuri 

consistente din partea unor domenii diverse și decisive, în trecerea lui pe acest pământ. E vorba de, alte 

comunități, alte anturaje, distincte posibilități de dezvoltare, variate influențe care își pun amprenta asupra 

individualității lui.  

În acest moment, sintagma  „cei șapte ani de acasă” poată sună pentru mulți desuetă, dar ea va rămâne 

pentru că face parte din tradițiile și obiceiurile poporului nostru. Mai mult decât atât, având în vedere că 

anii premergători pătrunderii în mediul școlar sunt decisivi pentru micii exploratori, o atentă alegere și 

insuflare a valorilor esențiale sporesc șansele de reușită în parcursul lor spre adultul de mâine. Dascălul 

poate modela discipolii cu măiestrie atunci când familia susține educația promovând respectul, recunoștința, 
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aprecierea față de acesta pentru ca actul educațional să se poată săvârși la cel mai înalt nivel. Dascălii 

completează educația de acasă, însă nu o pot înlocui.  

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.  

Dacă nu îi saluți pe cei cunoscuți sau pe cei apropiați ești taxat urgent câ îți lipsesc cei șapte ani de 

acasă. Dacă ai furat mere, cireșe, prune de la vecini și ești prins, deși poate aveai și acasă, sufieciente, se 

pune urgent eticheta că nu ai cei șapte ani de acasă și ești un hoț. 

Ce înseamnă de fapt această vârst 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 stie cat 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 cerittudine 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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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL                                                                                    

Cei șapte ani de acasă! „Din suflet pemtru mama!” 

Educația în familie                                                                                                                   

-studiu de specialitate- 

 

Prof. înv. preșcolar Sara VODĂ                                                                                              

G. P. N. „Albă ca Zăpada”, Vulcana – Băi 

 

 

Se știe că FAMILIA reprezintă una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură 

menținerea continuității biologice, culturale ale societății, satisfacerea nevoilor personale, sentimentul 

siguranței, menținerii și dezvoltării personalității. În mod firesc, pentru fiecare părinte, copilul său este „un 

bulgăre de aur”. El îl vede frumos, bun, deștept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaște detalii 

referitoare la perioadele copilăriei mici și știe prin câte momente dificile a trecut împreună cu acesta.   

Ultimii ani au adus cu ei o nouă percepție în privința influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență 

este mai mare decât ne-am imaginat.  

Înțelegem acum că familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli 

structurale. Cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care determină felul în care își vor crește copiii, 

lucru ce contribuie la formarea concepției fundamentale a copiilor despre ei înșiși. Copiii sunt cea mai mare 

resursă umană a oricărei culturi. De aceea, atunci când ne propunem să desfășurăm o activitate de 

colaborare cu familia, trebuie să ținem cont de prioritățile care vin în sprijinul prinților și care asigură o 

relație ce va influența pozitiv educația copiilor. 

O educație adevărată, reală, se fundamentează în familie, apoi se continuă în grădiniță și în școală. 

Ea se realizează în primul rând prin „puterea exemplului” și abia apoi prin „puterea cuvântului”.  

FAMILIA asigură copilului sentimentul siguranței și îl ajută să depășească obstacolele inerente vieții, 

este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. 

EDUCAȚIA în familie, cei șapte ani de acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 

indiferent dacă el recunoaște sau nu și în ciuda derapajelor inerente ale vieții. 

Chiar și atunci când instituția școlară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experiențele 

negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învață copilul în instituția școlară, pierde 

din importanță și eficiență, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinții nu întăresc și nu valorifică 

programul educativ desfășurat acolo. 

Familia, ca matrice pentru adulți și copii, trebuie să aibă capacitatea de suport emoțional și financiar, 

să asigure securitatea membrilor săi, să poată încuraja în inițiativele lor sau în situațiile limită. 

Un alt aspect foarte important este acela că mediul în care trăiește și se dezvoltă copilul, nivelul de 

educație al părinților, valorile morale care se transmit noilor generații, își pun amprenta asupra relațiilor 

vieții de familie viitoare. 

Familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună în jurul bradului de Craciun, dea fi cu toții în 

diferite ocazii. Este locul privat al fiecărui individ, locul în care se simte bine cu cei dragi, locul de unde se 

încarcă cu energie pentru a rezista presiunilor vieții. Ea trebuie înțeleasă atât ca un grup cu caracteristici 
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proprii și cu probleme unice, cât și ca unitate formată din individualități care au roluri și sarcini diferite în 

cadrul grupului. 

Familia este scena principală din viața copilului și de aceea ea îl poate influența pozitiv sau negativ 

pe multiple căi, iar rezultatele disfuncției familiale se situează undeva între cei doi poli: hiperprotecție sau 

neglijare. De aceea, societatea trebuie să încurajeze familia în creșterea tinerei generații într-un climat cât 

mai relaxant și potențator dezvoltării personale. 

Cultivarea unor relații de parteneriat între familie și instituțiile școlare este cheia succesului în 

educația și creșterea armonioasă a copilului. Este primul pas către o educație deschisă, flexibilă și dinamică 

a personalității copilului. Colaborarea cu familia cooptează părinții ca parteneri în procesul educativ, 

formându-i ca beneficiari direcți ai achizițiilor de ordin educațional ale propriilor copii. 
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Legături familiale 

 

 
Prof.î nv. preșc.: Voican Daciana 

G. P. P. Albă ca Zăpada, Băile Felix 

 

 
 
Legătura familială trebuie să fie o ancoră și un scut într-o lume tulbure care luptă cu acapararea 

dragostei și a loialității. 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. 

Pe măsură ce cresc, copiii devin conștienți și sensibili față de universul lor tot mai cuprinzător. 

 

Tendința societății actuale este de a se baza în mod special pe grupul mic format din mamă , tată 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 pregătește 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 influențează 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. 

 

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 își 

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. Pentru un copil a trăi înseamnă a acumula 

experiențe, a se diferenția de ceilalți și a deveni el însuși, ca o oglindire a dorințelor părinților de a-și vedea 

copilul un adult civilizat și respectuos.  

 

Mama este ființa cea mai apropiată de sufletul copilului. Mama este mereu lângă tine. E îngerul 

păzitor al fiecăruia. O găsești în adierea frunzelor pe lângă care treci, în mirosul mâncărurilor pe care ți le 

amintești din copilărie. Ea e în florile pe care alegi să le dăruiești, ea e în toate zâmbetele tale de zi cu zi. O 

găsești în mâna care te atinge pe frunte când ai febră, în liniștea din zilele ploioase când te simți 

melancolic/ă, ea e în culorile curcubeului și în căldura pe care o simți în diminețile reci de Crăciun. 

 

Mama este persoana cea mai dragă sufletului nostru, este tot ce-i mai bun în viață. 

 

Din primele clipe ale vieții noastre zărim chipul mamei, auzim glasul său duios și blândețea iubitoare. 

Crescând mai mari înțelegem că fără ea nu am fi putut exista, fără ajutorul și mângâierea ei nu am fi reușit 

în viață. De aceea este minunat să o putem sărbători pe mama, în zile speciale precum ziua de 8 Martie. 
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EDUCAŢIA ÎN CADRUL FAMILIEI 

 

 
PROF. VOICU GABI DOINA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MARZANESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

 

 
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.  

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: creşă, grădiniţă). Un caz aparte îl constituie familiile 

în care unul dintre părinţi este şomer. Acest părinte se va putea ocupa mai mult de copii, dar problema 

majoră va fi asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia familiilor în care ambii părinţi sunt 

fără loc de muncă este critică, deoarece cu două ajutoare de şomaj de abia se poate asigura hrana, 

neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest.  

Cultura este un alt element generator de valori etice. Fie că este vorba de comunitatea etnică din care 

provii, de cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te identifici cu acest grup, te leagă de ei interese, principii, 

valori comune. Cultura ne învaţă în variate contexte ce e bine şi ce e rău. Pe lângă valorile etice, cultura ne 

învaţă şi despre frumuseţe, în toate formele ei, despre valorile estetice din toate ramurile artei, din tradiţiile 

populare, din specificul fiecărui popor şi cele interculturale.  

Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o parte 

din ele prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va 

gândi la semnificaţia lor. Părinţii nu trebuie să-şi impună opiniile personale, ci să-şi prezinte credinţele 

întrun mod onest, clar şi care să fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Ei trebuie să 

adopte o atitudine deschisă, să încurajeze întrebările copilului şi dorinţa lui de a se informa, decât să încerce 

să forţeze asimilarea valorilor lor de către copil. Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate şi dacă el 

crede cu adevărat în ele, copilul va adopta multe dintre ele. Dacă acţiunile părintelui sunt inconsistente, 

ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul 

comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, exprimându-şi dezacordul faţă de părinte . 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi 

fereşte de pericole, le lasă timp de joaca, le creează condiţii cat 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 igiena personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 

factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările 

fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a 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. 

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 
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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. 

Familia este mediul social în care 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 

sau şi al 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. Părinţii sunt cei care facilitează copilului cu 

frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viaţa socială 

(tradiţii, obiceiuri străvechi.  

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. 

 

 

REFERINTE: 

 

Bernstein, B. (1978). Studii de sociologie a educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 

Bocoş, M. (2003). Teoria şi practica cercetării pedagogice, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Germain, J. (2006). Încrederea în sine a adolescentului, Bucureşti: House of Guides. 

White, E. G. (1995). Îndrumarea copilului. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate. 

  

1703



 

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.  
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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. 

*,,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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Importanța educației în familie, ,,cei 7 ani de-acasă,, 

 

Voiculetiu Elena Cristina 

 
Educația primită în familie este foarte importantă și influențează comportamentul copiilor pe 

parcursul dezvoltării lor. Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 

atât în mod direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, cât și în mod 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 socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale (“cei sapte ani de acasa”) 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.             

Se pot identifica mai multe tipuri de părinți care oferă educație copiilor lor folosind diferite strategii 

care sunt eficiente sau mai puțin eficiente. 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 poate fi și mai grav, aceștia refuză să recunoască faptul că relațiile 

lor educaționale cu copiii sunt deficitare.     

Comportamentele educaționale ale părinților, 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 acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor. 

Comunicarea dintre părinte și copil joacă un rol foarte important și participă la formarea imaginii de 

sine. Părinții trebuie să-i ajute pe copii să-și exprime emoțiile, să empatizeze cu ei, să se pună în locul lor, 

să fie un sprijin real pentru copii. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 

interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. 

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. 

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. 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 este reprezentată de faptul că un copil bine-crescut ,, știe să salute 

respectuos atunci când intră în contact cu alte persoane, are un comportament în public corespunzător care 

se regăște în faptul că ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul 

fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul său când interacționează cu prietenii reiese din felul cum știe să îşi respecte 

partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. Prin jocurile 

desfășurate, copiii învaţă, exersează şi testează comportamente corecte.  O bună creştere implică şi 

cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la 

1706



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. Copiii bine educați știu cum să folosească corect tacâmurile, înainte de a servi 

masa merg să se spele pe mâini, în timpul mesei nu vorbesc cu gura plină și nici nu se ridică de la masă. 

Un copil educat știe când trebuie să spună ,,mulțumesc,,, când greșește știe să își ceară scuze, iar când are 

nevoie de ajutor , știe să spună ,,te rog,,. 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 și, cu siguranță, îl va 

evita pe cel din urmă. 

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.” 

Copiii învaţă  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. 
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FAMILIA, CA PRIM FACTOR DE EDUCAŢIE 

 

Prof. Înv. Primar Voina Ana                                                                                                   

Şcoala Gimnazială comuna Orţişoara 

 
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. 

Potenţialul educogen al familiei este condiţionat de structura, de nivelul material şi cel cultural, de 

atmosfera relaţională şi afectivă din cadrul familiei: înţelegere între soţi, viaţă normală, bună organizare, 

de responsabilitatea lor faţă de educaţia copiilor. 

Prin comportamentul membrilor familiei, în primul rând al părinţilor, ei constituie 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. 

Datorită faptului că responsabilitatea familiei s-a deteriorat în timp, ducând la apariţia “copiilor 

străzii” şi a delicvenţei juvenile cu tot felul de abateri de la normele convieţuirii sociale, pentru reabilitarea 

potenţialului educogen al familiei se impune o educaţie a părinţilor.  

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.  

Problema care se pune din acest punct de vedere este aceea de a stabili un echilibru şi un mediu 

securizant, favorabil dezvoltării armonioase a copilului.  

Din păcate condiţiile de viaţă ale copiilor din ţara noastră sunt stresante, părinţii sunt copleşiţi de grija 

zilei de mâine, de nesiguranţa locurilor de muncă pe de o parte, iar pe cealaltă parte divorţul, abuzurile şi 

agresivitatea manifestate asupra copiilor reprezintă câteva aspecte negative în dezvoltarea normală, firească 

a copilului. 

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.  
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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. 

Nu doar copilul este cel care influenţează echilibrul familial, mai ales luând în considerare adevărul 

demonstrat de psihopediatri, şi anume că interacţiunea dintre două persoane se schimbă în prezenţa celei 

de-a treia, chiar dacă este vorba de duplexul mamă-copil, iar persoana care se interpune este tatăl copilului.

  

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. 

Familia poate influenţa copilul pe multiple căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează undeva 

între cei doi poli: hiperprotecţie şi neglijare. 

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. 

“Copilul necesită dragoste, disciplinare şi obţinerea treptată a unui grad de independenţă. El nu este 

vinovat dacă nu corespunde expectanţelor părinţilor, dacă copilul “real” nu are calităţile copilului “ideal”.  

Copilul are dreptul la interacţiuni care să-i asigure siguranţa şi dezvoltarea fizică, comunicarea, 

educarea trăsăturilor pozitive, înţelegere şi toleranţă.” (Carmen Ciofu) 

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. 

Ceea ce putem face noi, educatorii, este promovarea unei educaţii pentru părinţi prin care să-i 

pregătim pentru indeplinirea cu competenţă a rolului de educatori ai propriilor copii, “înarmându-i cu 
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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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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

Prof. Voina Oana Rodica                                                                                                    

Grădinița P. P. „Floarea-Soarelui” Reșița 

 

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 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.  

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 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 ceea 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. 
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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 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. 

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, 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. 

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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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 

 
ÎNV. VOINEA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 SIBIU 
 

 

„Familia este o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.” 

 

Familia reprezintă locul în care copilul învață pentru prima dată să trăiască. Dezvoltarea ulterioară a 

copilului este determinată de copilăria timpurie, mai precis de acțiunile părinților care îi stimulează creierul. 

În această perioadă, familia oferă copilului ajutorul necesar pentru a deveni un individ fericit, sănătos și 

productiv. 

În fază incipientă, educația copilului începe de la învățarea unor activități fizice și mentale cum sunt 

mersul, vorbirea, joaca, hrănirea, împărtășirea și îngrijirea, respectarea celorlalți. Urmează apoi învățarea 

părților corpului, alfabetului, cifrelor, culorilor și formelor.  

Potrivit teoriei lui Piaget, învățarea în copilărie se defășoară prin joc, deoarece copiii învață mai 

eficient și dobândesc mai multe cunoștințe. Toate aceste jocuri trebuie să înceapă de acasă, deoarece familia 

este prima comunitate care îi învață pe copii aceste lucruri. Rolul tuturor membrilor familiei în acest proces 

este foarte important. 

Putem considera părinții ca fiind primii și cei mai buni profesori în viața copilului.  

Rolul femeii sau al mamei ca educator reprezintă o resursă crucială pentru dezvoltarea identității 

individuale. Acesta se îndreaptă spre două direcții importante și anume: cea legată de apărarea copilului și 

cealaltă care are în vedere dezvoltarea generală a lui. Prima se bazează pe protecția fizică a copilului, pe 

condițiile de sănătate și igienă oferite, astfel încât acesta să poată avea o viață sănătoasă. A doua direcție se 

referă la protecția psihologică a copilului care trebuie să se dezvolte pe plan emoțional. Un copil simte dacă 

mama sa este lângă el.  

Fiecare copil crescut și educat în prezența mamei este de așteptat să atingă o dezvoltare fizică, 

psihologică și socială adecvată. Un astfel de copil are un aspect mult mai bun și se bucură de copilărie, este 

comunicativ și gata să coopereze. Din acest motiv, dragostea și grija mamei față de copil se completează 

reciproc și conduc la o dezvoltare armonioasă. Modelul mamei influențează dezvoltarea ulterioară a 

copilului, deoarece acesta din urmă îl încorporează în personalitatea sa de-a lungul întregii vieți. Modelul 

este plantat atât în caracterul lui, cât și în temperament și se reflectă prin atitudinile și gândurile sale în 

comportamentul și interacțiunea cu societatea.  

Tatăl, într-o familie, este un factor foarte important în ceea ce privește dezvoltarea cu un accent 

specific asupra copiilor. Un tată zeu trebuie să fie un părinte bun și un soț bun. Această persoană reprezintă 

un factor extrem de important în organizarea vieții de familie în ansamblu, care reprezintă cheia spre o 

familie fericită. Mulți tați tineri vor să facă lucrurile mai bine decât au experimentat în viața lor. Prezența 

unui tată în familie are o importanță deosebită deoarece îi conduce pe membrii familiei spre un sentiment 

de siguranță. În aceste condiții de siguranță, copiii sunt cei care beneficiază cel mai mult. În ceea ce privește 

abordarea și contribuția lor în educația copiilor, se dovedește că mamele sunt mai pregătite să își asume 

rolul în educație decât tații.  

Pentru a avea copii educați cu succes într-o familie, părinții sunt esențiali și trebuie să fie atenți la 

unele elemente care joacă un rol decisiv în creșterea și educarea copiilor. Părinții, în calitate de educatori, 

trebuie să fie capabili să recunoască trăsăturile de bază ale copilului lor, interesele, temperamentul și, în 

special, trăsăturile emoționale.  

Formarea personalității copilului se cere a fi construită în principal pe baza socializării. Procesul de 

socializare reprezintă cel mai important proces implicat în formarea copilului. Astfel, copilul începe să 

socializeze încă de la începutul copilăriei, acasă, înconjurat de atmosfera părintească și de relația dintre 
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membrii familiei. În acest anturaj, copilul face primii pași în societate, manifestând trăsăturile de bază ale 

comportamentului care sunt fundamentele dezvoltării ulterioare și integrării lui în societate. 

În concluzie, educația în familie are un dublu sens: în primul rând, trebuie văzută din perspectiva 

contribuției sale la creșterea și educarea copilului care sunt decisive pentru formarea corectă a personalității 

lui și, în al doilea rând, stă la baza pregătirii individului pentru o viață independentă.  
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Cei șapte ani de acasă! 

 

 

Prof. Voineag Mariana 

Școala Gimnazială Sânpetru 

 

 

 
Primă treaptă a celor șapte ani vizează dezvoltarea multidisciplinară a copiilor potrivit 

particularităţilor psihice şi fizice ale acestora, ajutarea și pregătirea preșcolarului pentru viitoarele sale 

activități din școala primară. O bună integrare în școala primară ține foarte mult de parcurgerea celor trei 

ani de preșcolaritate.  

Lumea minunată a copilăriei este stimulată îndeaproape de beneficiile aduse de educația celor șapte 

ani prin activități menite să dezvolte copilul pe mai multe câmpuri și anume: dezvoltare intelectuală, fizică, 

mentală, socială, intelectuală, emoțională, atitudinală și dezvoltarea limbajului. 

Pentru copil, familia reprezintă prima și unica experiență de viață, singurul său univers în care s-a 

dezvoltat, dar mai ales mediul în care se simte cel mai confortabil, apoi grădinița devine pentru copil primul 

mediu extern cu care acesta intră în contact.  

Această instituție este palatul în care copilul va pășii sfios pentru a descoperi o altă lume, unde va 

învăța că există un și un alt mediu înafară de cel familial. Astfel, grădinița influențează formarea 

personalității copilului prin diverse metode și activități ce însumează toate categoriile socio-culturale.  

Deprinderile, cunoştinţele şi abilităţile pe care le dobândeşte copilul în cei șapte ani îl vor ajuta pe tot 

parcursul procesului educativ. În orice societate părinții, joacă rolul cel mai important în formarea și 

socializarea copilului, creșterea și dezvoltarea lui ca personalitate. 

După cum se știe fiecare copil se naște cu un potențial unic ce trebuie dezvoltat prin intermediul 

educației. Pedagogul francez J. J. Rousseau consideră că omul se naște bun de la natură și că se dezvoltă 

doar prin activitate liberă, nestânjenită.  

Copilul poate învăța și din greșeli, însă această metodă presupune foarte multă răbdare din partea 

educatorului. Astfel, un rol important îl are învățarea prin experiență. Prima formă de activitate desfăşurată 

de copil este jocul.  

Dacă pentru un adult jocul reprezintă forma cea mai accesibilă ce duce către o activitate de 

divertisment, de relaxare, pentru copil aceasta este principala activitate care îl ajută să cunoască lumea din 

jurul său, să imite acțiunile și activitățile pe care le vede in societate. 

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. 

Copiii învață cum să se manifeste în anumite situații doar prin intermediul exemplelor adultului. O 

responsabilitate importantă a adultului este plasarea de limite clare. Limitele oferă copilului siguranță. 

Limitele trebuie însoțite de consecvență. Adultul trebuie să practice ascultarea activă și contactul vizual în 

comunicarea cu copilul.  

Rolul adultului este să direcționeze, să stimuleze, să ghideze activitatea copiilor și să le ofere reguli 

clare. 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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SCHIMBĂRI ÎN EDUCAȚIA DE ACASĂ                                                             

PROVOCATE DE ȘCOALA DE ACASĂ 

 
Prof. VOINESCU COSTINA - GEORGIANA 

LICEUL PREDA BUZESCU, BERBEȘTI 

 
 

Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională. Deși au lăsat puțin 

timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor de acasă, rolul acestora, în special 

pentru copiii mai mici de 7 ani, care încă nu știu să scrie și să citească, a crescut. 

   

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 copii; 

• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă;  

• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu; 

• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală sau la grădiniță; 

• Sunt izolați de colegi și de prieteni; 

• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 

În aceste vremuri, copiii 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. 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.  

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 copilul, 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.  

Câteva sfaturi pentru părinți, ar fi: 

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, 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. 

Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online 

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 copiii 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 

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 copiii să-și dezvolte noi abilități digitale, să învețe independent și să 
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colaboreze cu colegii când are nevoie să înțeleagă ceva. Astfel, prin intermediul acestui parteneriat  

educațional, dezvolți o colaborare cu școala bazată pe încredere, în timp ce stabilești limite sănătoase în 

relația cu copilul și cu profesorii. 

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.  

Creați un acasă plin de siguranță și o stare de bine 

Acasă este spațiul în care copilul primește dragoste, în primul rând, de la părinți. El are nevoie de un 

cămin în care se simte în siguranță, apreciat, dar și inspirat. Pentru că unul dintre marile roluri ale familiei 

în educația sa este de sprijin necondiționat, încredere și afecțiune, creează un mediu pozitiv și calm în care 

are motivația de a învăța și de-a face față schimbărilor, dar și de-a petrece timp de calitate cu familia, când 

are nevoie.  

Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive (și educative) 

Tranziția de la clasă la școala de acasă poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de 

concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută. Ce poți face ca să petreceți 

timpul în mod plăcut, dar și explorat la maximum? Dincolo de teme și școală, cei mici au nevoie să se 

deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul cu utilul: Cum ar fi să învețe să creeze propriile jocuri sau 

aplicații? Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de programare și 

design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală și lucru în echipă (practic, 

îl pregătești de meseriile viitorului!).    

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.  
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FAMILIA – FACTOR PRIMORDIAL                                                                                      

IN EDUCATIA COPILULUI 

 

Educatoare: Volentiru Tatiana 

Liceul Stefan D. Luchian Stefanesti 

 

 
    
Cresterea si educarea copiilor reprezinta indatoriri si responsabilitati deosebit de importante ale 

familiei, oricare ar fi dificultatile economice sau de alta natura. Mediul familial are influiente deosebit de 

puternice asupra formarii personalitatii copilului, a comportamentului lui, care isi mentine forta educativa 

uneori toata viata. 

Familia exercita o influienta deosebit de adanca asupra copiilor. Parintii furnizeaza,,zestrea genetica”, 

iar familia creeaza conditiile dezvoltarii fizice, emotionale, intelectuale, si modeleaza caracterul copilului, 

simtul moral, estetic. O mare parte dintre cunostiintele despre natura, societate, deprinderile alimentare si 

igienice, atitudinile fata de viata, obisnuintele de comportament, copiii le datoreaza educatiei primite in 

mediul familial.  

Dezvoltarea intelectuala si afectiva a copilului este in stransa legatura cu dezvoltarea lui motorie. 

Putem afirma, ca educatia incepe in primul an de viata. Majoritatea parintilor considera inceputul educatiei 

mai tarziu ,,cand incepe sa inteleaga ce-i ceri”. Spre sfarsitul primului an de viata, copilul face doua mari 

descoperiri: mersul si vorbirea.  

Pentru aceste achizitii, copilul are nevoie de sprijinul parintilor. Cu cat parintele vorbeste mai mult 

cu copilul sau, acesta invata sa vorbeasca mai repede. Sunt si cazuri in care, copilul prezinta intarzieri in 

dezvoltarea limbajului si a gandirii, acest lucru se datoreaza lipsei de comunicare a parintilor cu propriul 

copil. 

Copilul parcurge perioade de varsta si etape de educatie cu valori diferite in formarea personalitatii 

lui. Maturizarea psihica a copilului depinde de modul in care familia se ocupa de ,,dirijarea” acesteia. Prin 

comunicarea continua cu membrii familiei, copilul isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic 

instrument al dezvoltarii psihice. Membrii familiei au menirea de a urmari felul in care copilul pronunta 

cuvintele, de a corecta greselile de pronuntie, le vor imbogati vocabularul invatandu-i astfel sa se exprime 

corect si coerent. 

Curiozitatea copilului este o caracteristica a varstei care-i ajuta sa cunoasca lumea din jur si sa 

acumuleze treptat cunostiinte. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor, semn sigur al 

dezvoltarii lor intelectuale. Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele 

sunt dojeniti. 

Pentru dezvoltarea inteligentei emotionale a copilului, viata de familie constituie, de asemenea prima 

lui scoala. Aceste ,,cursuri” de dezvoltare a inteligentei emotionale nu se predau doar prin interactiunea 

dintre copiii si parinti ci si prin intermediul modelelor pe care, in primul rand parintii si ceilalti membri ai 

familiei le ofera. Parintilor le revine rolul de a se ocupa si de formarea deprinderilor de comportare 

civilizata. Felul in care copilul isi exprima atitudinea fata de altii, exprima de fapt atmosfera morala in care 

el a crescut. Sfaturile si indemnurile pe care le-a primit se reflecta in conduita sa in societate. Nu de putine 

ori, am intalnit expresia ,,cei sapte ani de acasa”. Primii sase-sapte ani din viata reprezinta perioada cea mai 

importanta in educatie, pentru ca receptivitatea copilului la influientele bune sau rele din jurul lui, este 

maxima. 

Tot in sens moral, familia trebuie sa-l indrume pe copil sa fie sociabil, sa fie un bun coleg si prieten.  

Daca intre membrii unei familii nu exista relatii de intelegere, respect, intrajutorare, nu traiesc in 

armonie, nu duc o viata cinstita, daca parerile celor doi parinti sunt diferite referitoare la educatia copilului 

sau daca unul dintre acestia nu este un bun exemplu, atunci dezvoltarea copilului are de suferit.  

Ambii parinti, trebuie sa fie un model pentru copilul lor, avand un rol implicit si active in modelarea, 

stimularea, recompensarea, in a-I oferi ocazii variate de exersare a preferintelor. Fiecare dintre cei doi 
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parinti au rolul de a interactiona pozitiv cu copilul, de a raspunde nevoilor acestuia si de a le pune in prim 

plan inaintea celor personale.  

Manifestarea grijii si a interesului pentru tot ce I se intampla si ce traieste copilul, stabilirea unor 

reguli si discutarea lor, exprimarea deschisa si asertiva asigura succesul dezvoltarii acestuia.  

O ,,domninanta” a primei copilarii o constituie formarea unor deprinderi practice elementare pe langa 

deprinderile de autoservire (spalat, imbracat, mancat), deprinderile de a efectua treburi casnice simple 

(aranjarea jucariilor si a hainutelor proprii, udatul florilor, stersul prafului) constituie punctul de plecare 

pentru viitoarele deprinderi de munca. 

Treburile gospodaresti facute de copil au o mare valoare educativa, ii trezesc copilului interesul pentru 

munca. Acest interes il va conduce treptat la sentimentul de responsabilitate fata de ceilalti membri ai 

familiei.  

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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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

 

PROF. VRANÃU MARIA,                                                                                                

ŞCOALA GIMNAZIALÃ “SEVER POP” POIANA ILVEI,                                                 

JUD. BISTRIŢA-NÃSÃUD 
 

 
Familia este unul dintre 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. 

 

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. 

 

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 părinteasca raţională faţă de copii, consecvenţa şi unitatea cerinţelor pe care le formulează părintii 

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.  

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 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.  

Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deşi începe 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. 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 necesara, nu cunoaşte cerinţele faţă de comportarea lui. 

 

În 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.  
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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. 
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Rolul familiei în educația copilului 

 

 
Prof. înv. preșcolar, Vrînceanu Aurora 

Școala ”Duiliu Zamfirescu”, Focșani, jud. Vrancea 

 

 
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. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  ac

easta  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  și  buna  credinţă  sunt  tocmai  sursele  greşelilor  lor  deoarece  

acestea  nu  ţin  loc  de  competenţă. 
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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  ş

i  şcolarul  nostru.   

Cadrele  didactice  află  cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai  repedela  succes,  ce  îl  in

teresează  şi  îl  pasionează,  iar  părinţii  vor  cunoaşteîn  ce  momente  să  îl  sustină  pe  şcolar,  în  ce  fe

l  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.  Misiun

ea  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.  

Seidentifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  pări

nţilor  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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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”- 

PRIMII PAȘI ÎN CONTURAREA UNEI PERSONALITĂȚI 

 

 

Prof. Vruse Alina-Oana,                                                                                                          

Școala Gimnazială Fărcașele, Județul Olt 
 

 
 

Când vorbim despre educație, ne gândim, în primul rând, la școală – ca instituție fundamentală în 

dezvoltarea personalității unui copil, acordând o atenție sporită achizițiilor de ordin cognitiv, informațional 

și lăsând pe planul doi, poate, formarea unor aptitudini și deprinderi esențiale pentru viață, pe care se 

subînțelege că acesta le-a căpătat deja din familie. 

Expresia „cei șapte ani de acasă” este folosită frecvent pentru a sublinia acele caracteristici 

comportamentale pe care o persoană le afișează în viața socială și de care este făcută responsabilă familia.  

În primii ani de viață, disponibilitatea copilului pentru învățare este enormă. El va absorbi toate 

informațiile și va încerca să imite comportamentul părinților, atât în ceea ce privește limbajul, cât și 

gesturile, atitudinea față de lumea înconjurătoare, relaționarea cu cei din jur. 

Mediul în care copilul trăiește reprezintă, alături de ereditate și educație, unul dintre factorii conturării 

personalității adultului de mai târziu. În acest mediu, care reprezintă primul contact al ființei umane cu 

universul, copilul învață primele cuvinte, primii pași, primele reguli, primele deprinderi (să mănânce singur, 

să se spele, să se îmbrace etc.), primele norme de conduită (să salute, să roage, să mulțumească, să ajute), 

dar și atitudinea față de anumite aspecte ale vieții (comportamentul religios, respectul pentru adevăr, 

aprecierea frumosului și a binelui, căutarea și înfăptuirea dreptății). 

Dacă aceste premise sunt satisfăcute, dezvoltarea psihoindividuală a copilului, o dată cu intrarea în 

învățământul de masă, va fi facilitată, atât datorită fondului cognitiv care va permite asimilarea și 

înțelegerea unor noi informații, cât și fondului psihologic și afectiv, care va asigura o relaționare pozitivă 

cu cei din jur. Un copil care a comunicat eficient cu membrii familiei, care a fost responsabilizat de 

timpuriu, prin îndeplinirea unor sarcini specifice vârstei, care a fost încurajat și susținut sau căruia i-au fost 

explicate anumite aspecte ale vieții, se va integra mult mai ușor în noua colectivitate și va putea să respecte 

regulile de conduită școlară. În caz contrar, copilul nu va putea face față cerințelor, întâmpinând frecvente 

dificultăți de învățare sau adaptare, care vor culmina, adesea, cu eșecul școlar și, mai târziu, cu neintegrarea 

socială. 

Pornind de la aceste considerente, eticheta „nu are cei șapte ani de acasă” devine sinonimă, în uzul 

general, cu impolitețea, igiena precară, delincvența sau incapacitatea de a se adapta unor norme esențiale 

de conduită. În acest sens, familia reprezintă primul factor educativ din viața copilului, iar școlii îi revine 

dificila sarcină de a umple golurile sau de a corecta erorile apărute în acest proces al dezvoltării individuale. 

Totodată, școala trebuie să manifeste o atitudine pedagogică pozitivă și constructivă față de familie, 

promovând parteneriatul educațional, centrat pe comunicare și pe coerența influențelor educative ale tuturor 

factorilor implicați. 

„Meseria” de părinte presupune modelarea comportamentului copilului, crearea unui mediu de 

respect și sprijin, promovarea unei atitudini pozitive față de școală și față de învățare și încurajarea 

încrederii în potențialul propriu. „Cei șapte ani de acasă” își pun amprenta pe întregul parcurs educațional 

al elevului, fiind temelia pe care se va clădi mai târziu personalitatea acestuia. Înainte de noțiunile științifice, 

în familie se învață iubirea, respectul, bunacuviință, modestia și, cel mai presus de toate, calitatea de a fi 

OM. 

BIBLIOGRAFIE: 

Cucoș, C. (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Ediția a II-a 

revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008. 

Păun, E., Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Editura Polirom, Iași, 2017. 

Sălăvăstru, D, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2004. 

1724



 

 

Importanța educației în familie 

 

Prof. înv. preșc. Zăbavă Oana                                                                                            

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgoviște 

 
 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. 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) 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 

pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 

o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formează baza modului 

de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 

de copii. 

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 

răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 

eficientă cu grădiniţa. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 

şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 

copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 

familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

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. 

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. 

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate 

oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 

Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 

întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 

copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 

personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele 

negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde 

din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 

programul educativ desfăşurat în grădiniţă. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 

condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 

cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 

principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
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copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 

climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 

comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 

a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 

Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica 

cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 

şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 

preferinţele lor. 

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.  

 

Biliografie: 

Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti 

Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti 

Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica” E.D.P., Bucureşti 
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Educatia în familie 

 

Prof. primar Zach Florina                                                                                                            

Șc. Gimnaziala ,,Dacia” - Oradea 

 

 

Se spunea odata ca familia este nucleul societatii. O fi asa, este asa – pentru ca familiile, laolalta, 

alcatuiesc nucleul acestui neam. 

Putem nega orice, dar nu putem nega familia din care venim. Ea nu este atotputernica, dar nici o 

,,simpla curea de transmisie”. Este spatiul-scoală al emotiilor in care se invata autonomia. 

Familia este cadrul existentei fizice, al dezvoltarii, iar bunul dobandit cu care vei ramane in viata este 

comportamentul moral. Bineinteles ca majoritatea parintilor doresc fericirea si sanatatea copiilorintr-o 

lume- lumea de azi, preponderent materiala, cu provocari pe care, daca nu le percepem, nu le vedem ca 

oportunitati, ci ca amenintari, stresul ne inunda si afirmam: ,,Ce grea este meseria de parinte !” 

Ca in orice meserie, trebuie sa tii cont de ceva anume: 

⚫Copilul trebuie perceput in mod realist. Aceasta inseamna sa nu-i atribuim puiului de om propriile 

noastre sentimente si trairi,care depind de situatia prin care trecem. 

⚫Acceptarea responsabila a sarcinii de a intelege ca, pe langa nevoile biologice,usor de satisfacut, 

copilul are nevoie de dragoste si sentiment de securitate- sa-l iubesti asa cu m este el. 

⚫Asteptarile sa-ti fie realiste fata de capacitatea de a coopera a copilului, capacitate uneori mult 

diminuata. 

⚫Este foarte important sa fii empatic, asta inseamna o buna companiere a copilului tau – si la bucurii, 

dar si la suparari. 

⚫Sa pui pe primul loc nevoile lui, nu pe cele proprii, dar cu masura. 

⚫Sa-ti stapanesti durerea si agresivitatea, a nu le revarsa asupra copilului tau. 

In interpretarea celor mai sus enumerate exista mult subiectivism si e firesc sa fie asa, pentru ca 

suntem diferiti, si-atunci si rezultatul educatiei copilului difera de la o familie la alta- mai ales ca problema 

educatiei astazi este abordata in stransa legatura cu problemele lumii contemporane...caracterizata prin 

importante schimbari si transformari, princerinte si aspiratii specifice, in toate domeniile. 

Cu toate acestea, in FAMILIE iti faci ucenicia pentru viata, cea morala fiind primordiala- izvorul 

tuturor atitudinilor si faptelor tale de mai tarziu... 

Din primele cuvinte, copilul doreste sa exprime parintelui ce vrea, ce simte. Daca ,,n-ai timp” sa-i 

raspunzi, firul se rupe, va cauta raspunsuri in alta parte – si poate nu va fi sursa cea mai potrivita. Daca vei 

avea timp mereu pentru el, sporesc sansele iubirii reciproce, ale respectului. Asa poti sa-i oferi primele 

modele comportamentale, ce se vor reflecta asupra intregii evolutii, cu rezistenta la schimbarile ulterioare 

ce se impun. 

Copilul, fiind fiinta autonoma, parintele faciliteaza, stimuleaza, consolidarea acestei autonomii. 

Cum? Sa-i ingadui sa dobandeasca singur experiente proprii,desi aceasta presupune si unele riscuri. Sa-i 

oferi posibilitati si limite ale libertatii. 
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Rezultatul unui sistem de cerinte precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copil, 

care trebuie sa se simta iubit si ocrotit, este asa-zisul copil bun: cinste,siguranta,politete, sociabilitate, 

colaborare - adaptate varstei. 

Raportul de disciplinare intre parinti si copil este un context in care acesta din urma se 

autocontroleaza, dar si invatasa-i controleze pe altii. Este esential ca parintele sa stabileasca limite, 

aratandu-i ca-i respecta individualitatea, dar ca limitele conturate nu se bazeaza pe raportul de forte in 

defavoarea copilului, ci pe reguli ce se impun a fi respectate si de unul si de altul. Este vorba despre o 

norma, nu o comanda. 

Atunci, copilul va intelege ca nu exista un adevar mic si altul mare, ori minciuna si minciunica. 

Puiul de om ar trebui sa fie ajutat sa constientizeze cat de importanta este familia, cei dragi, pentru 

devenirea lui. 

Indiferent pe unde-l va duce drumul in viata, intotdeauna se va intoarce la cei dragi de acasa, macar 

cu gandul- caci ei se bucura cu adevarat de succesul nosru, stiind sa ne fie sprijin in orice imprejurare, 

pentru ca banii nu iti sterg lacrimile, faima nu te imbratiseaza!... 

Familia nu este o formula! Este o panza tesuta din fire tari, cele mai fierbinti si cele mai nevazute, din 

,,fire de sange”. Parintii ne furnizeaza ,,zestrea genetica”, iar familia creaza conditiile dezvoltarii complete. 

Ea precede educatia institutionala si, acordandu-i grija ce i se cuvine, copilul va prospera si va bucura lumea 

cu prezenta sa! 
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Educatia în familie - baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor                                                           

și a succesului în viață 

 

Prof. Zăgărin Raluca-Maria 

Liceul Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea 
 

 

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. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

precedând-o pe cea insituțională. În primii ani de viață, copilul este dependent de părinți, aceștia fiind 

preocupați de îngrijirea fizică și psiho-socială ale acestuia.  

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, aceasta din urmă fiind corelată cu 

evoluția fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală și morală în scopul formării caracterului. 

Cel mai important rol în evoluția pshică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această 

vârstă rolul exemplului este foarte important. 

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. 

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. 

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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Cât despre 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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Familie și școală, reușită sau eșec? 

 

Zagoneanu Iuliana                                                                                                                              

Școala Gimnazială Niculești, Județul Dâmbovița 

 

 

Educația este un element esențial în viața fiecăruia dintre noi. Receptiv la tot ceea ce se întâmplă în 

jurul său, copilul - viitor adult - este un candidat la umanizare. La acest proces participă factori esențiali, 

iar succesul apare doar atunci când efortul este unul comun, îndreptat în aceeași direcție, ținând cont, 

bineînțeles, de particularitățile de vârstă, de etnie, de clasă socială, etc. Pe de altă parte, este adevărat că  

„Influența familiei se  exercită asupra copilului intr-o perioadă în care individualitatea lui oferă maximum 

de plasticitate". 1 

Parteneriatul școală-familie este în discuție de mult timp, în societatea românească și nu numai. O 

relație bazată pe triunghiul familie - școală - societate este idealul de educație pe care orice educator ar vrea 

să se bazeze. Nu este mai puțin adevărat însă că acest deziderat este de multe ori văduvit. Atitudinea 

părinților față de mediul educațional poate atât să īnfrâneze evoluția copilului, cât să o și stimuleze. De 

aceea, consider că o educație  a părinților este binevenită,  sub forma activităților educaționale de consiliere,  

acolo unde situația o impune. În acest context, comunicarea devine principalul element care poate asigura 

reușita viitorului adult, dar și bucuria profesorilor/părinților.  

Din acest punct de vedere, în cartea sa, „Colaborarea dintre familie si școală - potențial si limite”, 

Niculina Ionica Vișan identifică trei situații cheie în ceea ce prveste rolul familiei în educatia individului. 

1. Grija exagerată manifestată în relația cu copilul poate duce la inhibarea acestuia. Un copil 

supraprotejat nu va îndrăzni să își asume diferite decizii, de teama că nu va reuși de unul singur să facă față 

diferitelor situații.  Elevul de azi, tot timpul urmărit de privirea părintelui, atât în ceea ce privește școala, 

cât și relațiile extrașcolare, va căuta tot timpul aprobarea celui de lângă el și va deveni, astfel, nesigur în 

ceea ce privește capacitățile lui de a face față diferitelor provocări.  

2. O altă situație des întâlnită în ultima perioadă este cea în care, din dorința de afirmare, a copilului 

sau, mai grav, a părintelui, acesta din urmă face tot efortul în vederea asigurării succesului școlar al elevului. 

Se ajunge, astfel, la situația în care părintele supraîncarcă pe copil, atât la nivel școlar, cât și extrașcolar. 

Activitățile copilului din afara mediului formal al școlii sunt binevenite și ele contribuie la evoluția acestuia 

ca individ, dar, în momentul în care acestea suprasolicită elevul, efectul la care se ajunge nu mai este cel 

dorit, ci, din contră,  chiar opusul acestuia.  Elevul devine stresat, preocupat de succesul formal și de dorința 

de a nu dezamăgi. Resursele copilului se diminuează fără ca cei din jur, preocupați doar de performanțe,  

să observe și acest lucru poate duce, în timp, chiar la probleme de sănătate.   

3. Tot ca o frână va funcționa și critica deasă a părinților referitoare la eșecurile elevilor. Aceștia 

trebuie să înțeleagă că fiecare etapă are plusurile și minusurile ei și că fiecare individ are propriul ritm de 

dezvoltare care trebuie acceptat, încurajat  și nu forțat.  Severitatea excesivă , însoțită de cele mai multe ori 

și de amenințări,  duce, în timp, la teama de eșec,  la privarea de bucuriile copilăriei. 

Tendintele modernității sunt, din punctul meu de vedere, bidirecționale: părinții cer elevilor 

autodepășire, fără a lua în calcul posibilitățile copilului și încărcăndu-l pe acesta cu sarcini/ activități care 

il solicită mult peste puterile sale. La polul opus, se află acei părinți care critică toate demersurile 

educaționale doar de dragul criticii și care nu înțeleg că lipsa lor de interes pentru educația copilului se 

răsfrânge asupra evoluției sale ca individ în societatea din care face parte.  

 
1 Niculina Ionica Vișan, „Colaborarea dintre familie si școală - potențial și limite -”,  2008, p. 1 
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În acest sens, este foarte important ca părinții să găsească un echilibru în ceea ce privește organizarea 

și controlul copilului. Aceste două situații extreme, de supraprotectie, respectiv de severitate reflectă,  în 

fapt, incapacitatea familiei de a lua copilul în serios, de a-i da ocazia să își încerce puterile. 

Pornind de la premiza că fiecare copil este unic, că fiecare familie este unică, există o singură soluție 

pentru ca educația să fie una cu folos: comunicarea, ca factor esențial în relația părinților cu copilul, dar și 

cu școala. Iar comunicarea trebuie să fie una bidirecțională: fiecare dintre cei implicați trebuie să asculte și 

să fie ascultat, astfel încât succesul să fie garantat.  

 

 

Bibliografie:  
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Din suflet, pentru mama! 

 

Prof. înv. prescolar, Zăgrean Maria                                                                                        

Școala Gimnazială Bichigiu 

 

 

Astăzi,8 martie2021, a fost o zi specială pentru noi.Din cauza condițiilor impuse de pandemia de 

Covid, mămicile nu au putut fi alături de noi. Noi ne-am adaptat cât am putut de bine noilor reguli și am 

organizat o serbare în care fiecare copil și-a recitat poezia, a fost filmat și le-am trimis mamelor în privat 

fiecăruia în parte. 

Am realizat împreună cu copiii aranjamente florale, am dat fiecărui copil diploma pentru activitățile 

desfășurate de ziua mamei. Surpriza pentru mămici a fost ,,Diploma pentru cea mai bună mamă”. 

Ne-am costumat în albină, fluturaș, buburuză, copiii fiind 

foarte încântați de coloritul costumelor. 

Fiecare copil a primit câte un balon cu față zâmbitoare, 

bucuria lor fiind expusă pe fețele lor inocente. 

Se vorbește pe bună dreptate despre iubirea pentru mama. 

Cuvântul ,,mama,, este pe buzele tuturor ,zilnic, dar mai ales în 

data de 8 martie când este Ziua Femeilor din întreaga lume. 

Mamele, alături de bunici, educatoare, învățătoare sunt 

protectoarele copiilor. 

Serbările sau activitățile dedicate mamelor sunt o 

declarație de dragoste a copilului pentru mama lui. Drept 

consecință, relația dintre copil și mamă se apropie, se 

consolidează, este mai consistentă, mai strânsă; deschiderea 

reciprocă se menține sau se lărgește. 

Este în legea firii să se vorbească despre mama și despre 

sentimentele copilului pentru cea care i-a dat viață, la grădiniță și 

în clasele primare. După ce copilul scapă de sub aripa 

învățătoarei, copilul se detașează încet și de mamă, cu timpul răcindu-se relația, el devenind în timp, 

independent. 

De multe ori copiii învață să spună sau să scrie ceea ce cred sau știu că așteaptă adulții de la ei. De 

aceea, noi dascălii trebuie să-i învățăm pe copii să fie sinceri, să nu denatureze adevărul. 

Nu întotdeauna relația dintre copii și mamă este cea ideală. Noi, în calitate de educatori, avem 

obligația să facem această legătură să fie cât mai strânsă, cât mai sinceră, armonioasă,să avem o relație de 

prietenie atât cu copilul cât și cu părintele pentru a identifica eventualele nereguli din  relațiile familiale. 

Prin intervenția școlii mai ales, imaginea mamei va fi ușor îmbunătățită față de imaginea tatălui care 

nu este atât de promovată. Așadar vom încerca să promovăm și imaginea tatălui cu diferite ocazii. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

Ed. ZAHARIA ANA- MIHAELA                                                                                              

GR. cu P. N. Nr. 3 ZEMEȘ 

 

,,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’’) 

Familia, de-a lungul existenței umane, 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. 

 

În societate  familia îndeplinește cele mai importante funcții: 

 

-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. 

 

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 ziua de astăzi, 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 cele mai vechi timpuri, a fost acceptată idea că părinții sunt primii educatori din viața 

copilului. Până la vârsta de șase ani, educația primită de la mamă, este decisivă pentru dezvoltarea 

intelectuală și fizică a copilului. 

În cadrul familiei, copilul are nevoie și de ,,hrană “pentru sănătatea emoțională, care se numește 

afecțiune, mângâiere, iubire, grijă, îngrijire fizică. 

Așezat în primii ani de viață, fundamentul iubirii afectează capacitatea copilului de a învăța, 

determinând în mare parte momentul în care va putea fi capabil să sesizeze și un alt tip de cunoștințe. La 

un moment dat, copilul, trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate. Dacă în familie va primi 

suficientă grijă și educație,cu siguranță copilul va  bucura lumea cu prezența sa. 
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Indiferent de statut ,familia este considerată cea mai importantă ,,nișă”pentru dezvoltarea și evoluția 

copilului, datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi. 

Menirea educației este aceea ,,de a înălța pe culmi mai nobile de viață – OMUL” (Gentil, G. The 

Reform of Educațion ) 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE                                                                                                            

CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

Prof. înv. primar  ZAHARIA ELENA                                                                                 

SCOALA GIMNAZIALA BOSIA                                                                                              

LOC. BOSIA, JUD. IASI 

 

 

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. 

  

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. 

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. 

  

"85% dintre structurile creierului se dezvolta in primii 5 ani de viata, interval in care putem avea cel 

mai mare impact in dezvoltarea potentialului. Stim ca atunci cand copiii incep scoala timpuriu, invata mai 

bine, au rezultate mai bune, petrec mai multi ani in scoala si au un risc mai scazut sa abandoneze educatia.  

  

Din pacate, multe decizii legate de educatie se iau fara a tine cont de implicarea directa a rezultatelor 

cercetarilor neurostiintei. 

 

"In educatia timpurie, dezvoltarea creierului se termina pe anumite componente. La 5 ani se termina 

dezvoltarea pe componenta senzoriala. Dezvoltarea lingvistica se intampla in perioada scolaritatii. 

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. 

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. 
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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. 

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: 

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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Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10, o grădiniță de nota 10! 

 

 

Prof. Înv. Preșc. Zahiu Tarsica Mariana 

 

 

Grădinița de ieri... 

 

Grădiniţa Nr. 10 a fost înființată în jurul anului 1970 și a funcționat în incinta Liceului de Chimie 

”Costin Nenițescu”, din strada Transilvaniei, Nr. 134 Buzău. A fost prima unitate prescolară din Buzău 

înființată de o intreprindere (Intreprinderea Chimica, actuala Romcarbon Buzău), în folosul angajaților 

cu statut de părinte și a copiilor din cartier. 

Cu o tradiție de peste 45 ani, unitatea, prin cadre didactice angajate de-a lungul timpului, a reușit 

să asigure mediul propice dezvoltării psiho-fizice a preșcolarilor, asigurându-le acestora un start reușit 

în lungul și anevoiosul maraton al cunoașterii, căci ,,fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a 

drumului, pe educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necesar împlinirii destinului său de om''. 

… și de azi 

 

  Din anul 2013, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 funcționează într-o clădire nouă, de  lux, din 

cartierul Nicolae Titulescu (fost 23 August), pe strada Poet Theodor Neculuță, la numărul 30. În sediul nou, 

ultramodern, spațiul este amenajat până la cel mai mic detaliu, astfel, dispunem de 7 săli de grupă impecabil 

amenajate, spațioase, luminoase, cu debarale și grupuri sanitare proprii,dormitoare amenajate simplu, cu 

forme geometrice clare, care oferă o atmosferă calmă și relaxantă, foarte potrivită pentru odihna 

prichindeilor noștri, bucătărie spațioasă,mobilată și utilată modern, sală de mese, grupuri sanitare noi, 

moderne, adaptate preșcolarilor, cabinet metodic, cabinet medical, cabinet logopedic și de consiliere, o 

curte spațioasă dotată cu jucării de exterior. Copiii care ne calcă pragul în fiecare dimineață pătrund într-un 

mediu familial, securizat, igienic și sănătos, unde copilăria este la ea acasă.  

 

De ce noi? 

 

Ne mândrim cu oferirea unui Curriculum amplu și echilibrat, care asigură desfășurarea unor activități 

la standarde înalte. Datorită faptului că se respectă limita legală de copii din grupe, aceștia beneficiază de 

atenție sporită, dascălii sunt riguroși, dar și moderni, iar facilitățile întrec și cele mai exigente așteptări. La 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 preșcolarii beneficiază de o gamă largă de activități, din toate 

domeniile, atât cu valoare instructiv-educativă, cât și recreativă. 
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Personalul unității noastre 

Nivelul performanțelor educaționale este de înaltă ținută, desfășurat cu competențe profesionale 

și responsabilitate civică. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 se numără printre cele mai bine cotate 

grădiniţe din municipiul Buzău, datorita cadrelor didactice bine pregătite, fiind titulari ai unității, 

majoritatea cu gradul I și II, cadre aflate permanent într-un proces activ de perfecționare profesională, 

care manifestă un viu interes pentru copil şi trebuinţele sale.  

Cotarea de care amintesc se poate verifica prin scorurile și calificativele obținute de-a lungul 

timpului la inspecțiile RODIS, ARACIP. Preșcolarii noștri sunt pregătiți de pedagogi cu experiență în 

domeniul educațional și în special cu dragoste și afecțiune pentru copii. Fiecare pedagog are rolul de 

mediator, de educator și de formator, stimulând potențialul de învățare al fiecarui copil în parte. Astfel, 

ei reprezintă un adevărat model pentru copii, deoarece cred atât în excelență, în inovație, cât și în 

responsabilitatea actului educațional.  

 

Ce oferim? 

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 din Buzău asigură dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de 

valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru 

angajare pe piaţa muncii.  

Într-o diagnoză a mediului intern, se remarcă următoarele: în anul şcolar 2020-2021 grădinița 

funcționează cu 2 grupe de program normal și 5 grupe de program prelungit, însumând aproximativ 150 

de preșcolari.  

Renumită în oraș și în județ prin calitatea actului educativ și grija acordată pe toate planurile 

copiilor, unitatea oferă un învățământ integral, general, performant. Din preșcolarii care ne-au călcat 

pragul de-a lungul timpului, s-au format adulții de azi, medici, arhitecți, profesori, avocați, juriști și într-

un cuvânt, OAMENI, cărora le-am pus și noi o cărămidă la temelia formării. 

Misiunea declarată a grădiniţei este asigurarea unui act educațional de performanță, care să 

contribuie la formarea unei personalități autonome și creative și   asigurarea accesului la o educație 

complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa 

etnică sau religioasă. 

Deviza grădiniței este: “Grădinița Nr. 10, o grădiniță de nota 10!“ 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

 
Prof. înv. primar Florentina Nicoleta Zamfir 

Școala Gim. „Mihai Eminescu”- Pitești 

 

 
 

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. 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. 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. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și 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. Parteneriatul educaţional se realizează între: 

- instituţiile educaţiei: familie, școală si comunitate; 

- agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale; 

- membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori 

de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 

- influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 

- programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative 

ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o 

primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Părinţii pot influenţa 

comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. 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 cea mai mare parte a cunoştinţelor 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. 

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. 

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. 
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Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 

şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Implicarea părinţilor 

în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, 

dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de 

informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: prezenţa la şedinţe şi lectorate, asistarea elevilor în 

efectuarea temelor, participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive, organizarea unor expoziţii, serbări, 

excursii, 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. 

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.  

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.  

 
BIBLIOGRAFIE: 

 

1.  Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor.Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997; 

2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ZAMFIR GINA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BUZĂU 
 

 

 
Trăim într-o perioadă în care au apărut foarte multe schimbări: școala a fost trecută în online și părinții 

au fost încurajați să lucreze de acasă. A trebuit să fie o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi 

și cadre didactice.  

Cu susținere și răbdare, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online sunt cu siguranță  o 

oportunitatea de a întări relația școală-familie de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

 

 

Provocările întâmpinate au fost: 

 

• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev 

Dezvoltarea unui program neregulat de odihnă  

• Învățarea utilizării tehnologiei 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 

• Izolarea copiilor de colegi și de prieteni 

• Activitate fizică și activitățile sociale sunt la un nivel scăzut 

• Elevii au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 

 

Pentru că elevii 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.  

 

Ca mediu social, familia reprezintă locul in care copilul este îngrijit, educat, educația in familie 

precedând-o pe cea instituțională.  

Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului urmărindu-se concomitent educația 

intelectuală, morală in scopul formării caracterului. Cel mai important rol in evoluția psihică a copilului îl 

au exemplele pozitive din familie, deoarece rolul exemplului este foarte important. 

Analizând câteva situații concrete in care se manifestă acțiunile educative in familie, se po identifica 

mai multe tipuri de părinți: unii își armonizeză sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii; alții nu 

conștientizează efectele negative ale strategiilor educative utilizate, sau, si mai grav, refuză să recunoască 

faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt deficitare.  

 Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întâlnirile cu părinții, trebuie 

să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate si de perspective ale strategiilor lor educaționale. 
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. ZAMFIR LAURA                                                                                                   

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBEASCA 

 
 

Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” 

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. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, 

bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

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. 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.   

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”.  

O mare atentie trebuie distribuita in formarea unui comportament, fapt ce are nevoie de mult exercitiu 

si practica, copilul trebuie indrumat astfel incat sa inteleaga natura binelui si faptul ca prin gandirea lui 

poate face rau altui copil sau altei persoane mai in varsta. E nevoie de o multitudine de contexte in care 

copilul sa fie observat si indrumat in modul in care se va raporta la ceilalti.  

Pedeapsa trebuie sa fie inexistenta sau cat mai redusa, la modul atentionarii, copilul trebuie sa 

inteleaga ca prin comportamentul sau produce efecte ce se pot intoarce spre el poate, exact in felul in care 

le-a produs. Copilul trebuie sa fie motivat sa mearga intr-o anumita directie, prezentandu-i-se beneficiile 

acelui act pozitiv.  

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 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.  
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Why such a topic? 

Education has become one of the most important processes of social life. The relationship between 

educators and the educated person changed a lot lately due to the evolution of communication as an attitude 

and as an educational tool. Changes in communication means played a major role as well. Formal education 

is now just a part of the process and long life education is no more a dream. This paper tries to find out 

which is the role of educators in informal education and how much can we use aspects of informal education 

in teaching foreign languages.  

Educaţia reprezintă procesul esenţial şi permanent, prin intermediul căruia se transferă valori, 

cunoştinţe, informaţii în şi dinspre mediul înconjurător. ,,A educa” nu se referă numai la procesul de 

asimilare a informaţiilor, ci înglobează toate experienţele intrinseci şi extrinseci la care suntem expuşi. Este 

un fenomen socio-uman care asigură transmiterea acumulărilor teoretice (informaţiilor) şi practice 

(abilităţilor), obţinute de individ de-a lungul evoluţiei social-istorice, tinerelor generaţii, formându-le 

personalitatea şi profesionalitatea necesară desfăşurării de activităţi utile în plan social. Educaţia este un 

mijloc de practici care înclină mediul nostru înconjurător spre propria fiinţă, îndreptând axa către ceea ce 

alcătuieşte personalitatea noastră, precum cultura, morala şi comportamentul. Prin intermediul educaţiei 

individul învaţă şi asimilează anumite cunoştinţe, norme comportamentale şi morale, viziunea asupra lumii 

generaţiei trecute, dar şi experienţa creării unei lumi noi. Educaţia, de asemenea, îi conferă individului 

oportunitatea de a se plia la mediul social prin intermediul asimilării de norme sociale obligatorii necesare 

convieţuirii interpersonale.  

Necesitatea de comunicare a individului reprezintă suportul psihologic al relaţiei educaţionale. Se 

comunică nu numai cunoştinţe, informaţii, ci şi atitudini, sentimente şi convingeri, comunicarea fiind 

verbală, nonverbală şi metaverbală. Zilnic individul este supus unui aflux informaţional cu sau fără intenţie 

pedagogică. Toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod organizat şi 

structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru 

instituţionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplăror, difuz, neoficial) sunt reunite sub denumirea 

de forme ale educaţiei.  

Acestea reprezintă modalităţile prin care se realizează activitatea de formare şi de dezvoltare a 

personaliţăţii a individului. În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei putem 

delimita trei mari categorii: educaţia formală (oficială), este cea oferită de şcoală; educaţia non-formală 

(extraşcolară), reprezintă activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, 

cercurile ştiinţifice etc.; educaţia informală (spontană), reprezentată de influenţele spontane sau 

neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., este procesul care durează pe tot 

parcursul vieţii prin care individul acumulează cunoştinţe, informaţii, atitudini, abilităţi prin intermediul 

experienţelor de zi cu zi şi relaţiei cu mediul înconjurător. Delimitarea dintre aceste trei forme ale educaţiei 

este una teoretică, în practică ele funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat, cele trei 

genuri de acţiuni educative potenţându-se reciproc. Educaţia formală se referă la ansamblul acţiunilor 

educative, sistematice şi organizate, elaborate şi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ 

specializate (şcoala, universitate etc).  
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Educaţia informală are un rol foarte important, întrucât se referă la influenţele educative neorganizate, 

nesistematice şi nesubordonate unor finalităţi educaţionale precise. Include totalitatea informaţiilor 

cotidiene cu care se confruntă individul. Aceste informaţii au conţinuturi variate, nu sunt selectate, 

prelucrate pedagogic sau transmise în conformitate cu principiile de organizare a procesului instructiv-

educativ. Educaţia informală este un proces de învăţare continuu şi spontan, care se realizezază în afara 

cadrului educaţiei formale şi al educaţiei nonformale. Familia este principalul grup social în care se 

desfăşoară acest tip de educaţie, apoi prietenii şi persoanele cu care individul intră în contact. Un rol 

important îl au mijloacele de informare în masă. Internetul, televiziunea, radioul, presa scrisă, prin 

varietatea de informaţii pe care o transmit, ne permit să fim în continuu contact cu diferitele evenimente 

sociale, politice şi economice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, lărgindu-ne, astfel, mediul vizual şi 

perceptiv. Acest lucru influenţează comportamentul şi modul de a gândi al indivizilor, modifică forma prin 

care oamenii cunosc şi înţeleg realitatea înconjurătoare. Modelându-ne gusturile, valorile, obiceiurile şi 

opiniile, canalele informative şi funcţiunile comunicative constituie un mijloc puternic de educaţie 

informală.  

Deşi toate cele trei tipuri ale educaţie: formală, nonformală şi informală, sunt diferite, toate sunt 

necesare, împreună formând ,,individul”. Educaţia trebuie să aibă un caracter global, îmbinând armonios şi 

eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală pentru a asigura individului o bună dezvoltare şi 

integrare în societate. Totodată fiecare din aceste forme de educaţie, are un rol caracteristic de îndeplinit. 

Cele trei forme ale educaţiei se sprijină şi se condiţionează reciproc, însă rolul cel mai important revine, 

totuşi, educaţiei formale, prin intermediul căreia vor fi filtrate mesajele primite prin celelalte canale. De 

aceasta depinde calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi informale asupra individului. 

Educaţia reprezintă, astfel, activitatea psihosocială cu funcţie generală de formare şi dezvoltare permanentă 

a personalităţii umane pentru integrarea socială optimă.  
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Atunci când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim cu siguranţă la educaţia pe care părinţii o 

oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Educația începe din prima zi de viață a copilului. Copilăria 

reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-

social.  

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 

dobândirea normelor unui comportament social corect. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale pe care copilul le deprinde în sânul familiei sunt cheia către 

adaptarea copilului în societate şi 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. 

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, manierat, politicos, care ştie să salute, 

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 primii ani de viaţă, prin exemple şi argumente clare. 

Cea mai bună modalitate de a-l obişnui cu bunele maniere este ca părinţii înşişi să fie un model bun 

pentru copil. Doar cu ajutorul lor copilul poate învăţa ce înseamnă noţiunea de respect, folosind la rândul 

lor des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Învăţându-l bunele maniere, când 

va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. 

Bineînţeles că politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea este foarte important să i se explice copilului de 

ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii, va fi, la rândul său,respectat. 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. 

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, 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 
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conduşi de principii fundamentale, aşa încât nu acceptă compromisuri de la relaţionarea respectuoasă ori 

de la timpul petrecut în familie. 

 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.  

Câteva din principalele reguli de coportament care stau la baza educaţiei unui copil:  

✓ 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, 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.  

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.  
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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”. 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 

cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia 

celor „şapte ani de-acasă”. 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.            

Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizandu-i primele repere de orientare în 

lume, primele informații și învataturi despre lucrurile si fenomenele din natură și din societate, 
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primele sfaturi, norme si reguli de conduit. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun” pentru 

el, se află intr -o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Familia reprezintă 

pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare necesară existenței lui. Numai 

fiind aproape de sufletul copilului, luand parte la preocuparile lui, parintele devine sfătuitorul, punctul de 

rezistență și încredere al copilului.  
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După cum bine se știe, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil și educația incepe 

în familie, de aceea legatura dintre gradinița si mediul familial va trebui să se întrepatrundă. Societatea în 

care trăim este într-o permanentă schimbare și presupune că atât părinții cât și educatoarele să aibă în vedere 

mijloacele pe care le folosesc pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili 

la această vârstă și influențele negative existând pretutindeni. 

Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Este 

principalul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. De asemenea, în primii ani 

de viaţă, adică cei petrecuţi în familie se formează imaginea de sine a copilului care este esenţială pentru 

funcţionarea sa socială.  

În grădiniță, actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată familia precum și ceilalți 

factori educaționali stabilindu-se un sistem unitar de cerințe. Părinții au posibilitatea să-și cunoască mai 

bine copiii, modul lor de manifestare în viața de grup, de colectiv, în viața socială. Implicarea părinţilor nu 

înseamnă numai sprijin material sau discuţii despre problemele copilului fiecăruia, ci, înseamnă implicare 

în problemele întregii grupe de preşcolari. În acest scop, constituirea unor relaţii pozitive între familie şi 

grădiniţă conduce la unificarea sistemului de valori şi cerinţe legate de copil. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect reciproc, 

oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia partenerială, capabilă să le ofere 

ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea efecte benefice asupra dezvoltării copilului. 

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. 

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. 
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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-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 

• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 

• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/ 
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Importanța celor șapte ani de acasă 

 

Prof. Zete Maria Aurelia 

Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” 

Loc. Baia Mare, jud. Maramureș 

 

 
„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. 

Dezvoltarea și educația copiilor noștri au devenit unele din prioritățile vieții noastre, balansând într-

o utilă măsură jobul și hobby-urile. Cu toate acestea, în opinia psihologului Alexandru Pleșea, educația 

primită în scoală, acasă și pe stradă reușește să le dezvolte doar inteligență cognitivă, nu și inteligență 

emotională, care este esenţială în armonioasa și sănătoasa dezvoltare a copiilor. 

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 şapte ani de viaţă ai 

copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. În primii şapte ani de viaţă, copilul dovedeşte mare 

sensibilitate, receptivitate şi mobilitate. Potenţialul afectiv-volițional este în creștere, înclinațiile și 

aptitudinile se conturează în această etapă. Copilul dovedeşte si o mare putere de acumulare si asimilare de 

cunoştinţe 

Bunele maniere reprezintă o etapă esențială în procesul educației la copii și în dezvoltarea copilului. 

Politețea și bunul simț se învață, iar pentru un copil, cei 7 ani de acasă reprezintă un reper după care își va 

ghida întregul comportament. Câteva reguli simple, dar învățate la timpul potrivit vor contura un 

comportament elegant și politicos, atât de esențial pentru un viitor adult. 

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. 

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’’.  

Un copil cu bune maniere va deveni un adult politicos, elegant și apreciat. Bunele maniere reprezintă 

o carte de vizită în toate situațiile. Comportamentul copilului este oglinda comportamentului părinților. 

Dacă copilul tău înțelege baza bunelor maniere, îl va ajuta să și le însușească. Manierele elegante reflectă 

o personalitate iubitoare și respectabilă.  

“Disponibilitatea unui copil față de școală depinde în special de capacitatea de a ști cum să învețe” 

(Daniel Goleman). 

 

Un copil inteligent emoțional are această abilitate, determinată de 7 elemente cheie: 

 

- Încrederea că va reuși, că adulții îl vor ajuta, în corelare cu un control asupra comportamentului și 

a corpului. 

-       Curiozitatea de a descoperi lucruri noi, a gândi pozitiv și a cerceta cu plăcere. 
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- Intenția de a avea un impact, de a fi eficient, capacitatea de a acționa cu perseverență 

- Controlul interior (conform vârstei), reglarea acțiunilor conform vârstei. 

 

- Raportarea la ceilalți, implicare în ideea de a înțelege și a fi înțeles de cei cu care relaționează. 

- Capacitatea de a comunica verbal (idei, sentimente și concepte). Plăcerea de a se implica. 

- Cooperarea în cadrul unui grup, în care are capacitatea de a-și echilibra propriile nevoi cu cele ale 

celorlalți. 

- Dobândirea elementelor emoționale fundamentale se face treptat, și apoi se dezvoltă și se întăresc,  

devenind abilități de relaționare și sporind capacitățile fizice și intelectuale. 

Într-o lume în care respectul faţă de celălalt este din ce în ce mai alterat, nu este o misiune ușoară 

pentru părinţi să-și crească copilul în spiritul bunelor maniere. Cu toate acestea, părinții trebuie să știe că o 

bună educație în familie va cântări mai greu și va câștiga în fața școlii de cartier sau influenței anturajului 

de la școală. 

“Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor.” Valeria Mahok 

 

 

Bibliografie: 

Copilul.ro 

FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE  ACASA 

Cei 7 ani de acasă și bunele maniere pentru copii 

Femeia.ro 

Daniel Goleman - Inteligenta Emotionala, Ed Curtea Veche, Bucuresti 2008; 
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Importanţa educației în familie 

 

Zghibarță Gabriela 

 

 

Relaţiile părinţi- copii. 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 depărinţi. Cele mai des folosite dimensiuni de analiză şi caracterizare a climatului 

afectiv sunt: acceptare-respingere; permisivitate-restrictivitate; căldură afectivă-indiferenţă. 

Totodată, acestea constituie şi criterii luate în considerare în stabilirea stilurilor parentale. Osterrieth 

(1973) afirmă că: „a accepta copilul înseamnă a aceepta dorinţa aprinsă de a  explora şi a face încercări 

cu mâinile lui, a accepta acest efort de descoperire şi invenţie care începe chiar din leagăn şi nu se 

termină niciodată” 2 

Spre deosebire de copiii acceptaţi de părinţi, cei care simt respingerea acestora se caracterizează 

prin instabilitate afectivă, iritabilitate, lipsă de interes pentru şcoală, antagonism social, perceperea 

autorităţii ca dură şi ostilă. Mai mult, aceşti copii manifestă frecvent comportamente agresive, revoltă, 

ostilitate, înclinaţie spre vagabondaj şi furt. 3 

Cea de-a doua dimensiune - permisivitate-restricitivitate- are efecte deosebit  de mportante în 

formarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor încă de la vârste mici. Permisivitatea se referă la 

posibilitatea dată copilului de a acţiona fără teamă permanentă de pedeapsă din partea părinţilor, în vederea 

trăirii unor experienţe variate. Efectele permisivităţii constau în dezvoltarea iniţiativei, a curajului, a 

independenţei, a încrederii în sine. Restrictivitatea presupune limitarea interacţiunii copilului cu mediul 

prin impunerea restricţiilor, lumea din afara familiei fiind considerată ca având influenţe negative în 

educaţia copilului. 

Diferitele maniere de exprimare a căldurii afective (calitatea îngrijirilor, gingăşia contactelor 

zilnice, plăcerea jocului cu copilul, bunăvoinţa, interesul pe care îl arată părintele faţă de faptele lui, 

timpul zilnic pe care îl consacră jocului, comunicării şi acţiunilor comune cu copilul) asigură 

securizarea afectivă şi favorizează dezvoltarea psihică a copilului. Ross Campbell (2001) afirmă că „o 

împlinire adecvată a nevoilor emoţionale” este piatra de temelie a unei educaţii eficiente .4 

Stăruind puţin asupra „împlinirii adecvate”, se atrage atenţia asupra faptului că fiecare părinte 

trebuie să manifeste grijă faţă de copil, îndrumându-i activităţile şi conduita. Se pune problema 

supratutelării copilului şi a efectelor în planul dezvoltării sale. Acestea sunt adesea opuse aşteptărilor 

părinţilor ce o practică.. Trebuie cunoscut şi respectat de orice părinte faptul că „orice ajutor inutil dat 

copilului este un obstacol pentru dezvoltarea sa” 5 Familia este primul mediu în care copilul este iubit şi 

învaţă astfel să iubească pe alţii, să dăruiască iubire. De aceea, familia este o adevărată „şcoală a 

sentimentelor; în acest fel, familia modelează personalitatea în dimensiunile sale fundamentale”6  

Tezele care descriu evoluţia raporturilor dintre părinţi şi copii, încercând să dovedească gradul de 

constanţă al legăturii dintre cele două părţi implicate se referă la: 

 
2 Osterrieth, P.,Copilul şi familia - Editura Didactica şi Pedagogică, 1973, pag. 69 

3 Symonds cit. in Dimitriu, în Probleme de psihosociologie a educaţiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, pag. 48 

4Ross Campbell , Educaţia prin iubire, Editura Curtea Veche,Bucureşti, 2001, pag. 16 

5 Montessori M., Copilul fiinţă divină, dar neînţeleasă, Editura C.E.D.C, 1991, pag. 29 

6 Osterrieth, P., op. cit.,1973, pag. 51 

1755



1.Inexistenţa unei funcţii educaţionale specifice părinţilor pentru societăţile preindustriale; 2. 

Interesul părinţilor pentru educaţia copiilor şi rolurile educative parentale specifice, corespunzătoare 

familiilor nucleare, din societăţile industriale; 3.Diminuarea progresivă a funcţiei educative familiale, ca 

urmare a preluării acesteia de instituţii sociale specializate. Aceasta ca urmare a progresului industrializării 

şi urbanizării.7  

Teoriile conflictualiste, neofuncţionaliste, sociologiile constructiviste  şi o serie de modele 

conceptuale interactive, se opun concepţiilor funcţionaliste prin ideile pe care le elaborează. Astfel, 

primele susţin faptul că familiile contemporane continuă să îndeplinească o importantă funcţie educativă 

în raport cu sistemul social global.  

Rolul ei nu se rezumă numai la asigurarea socializării primare, ci intervine în diferite moduri şi 

pe canele variate în evoluţia socială a individului.8 Totuşi, familia nu îndeplineşte doar o funcţie 

integratoare şi reproductivă. Ea îndeplineşte şi o funcţie constitutivă şi de schimbare, prin implicare în 

procesul de construcţie socială. Funcţia educativă a familiei este valabilă atât timp cât priveşte indivizii 

care o alcătuiesc şi în profitul lor. Aceste două ultime două considerente sunt susţinute de sociologiile 

constructiviste  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Banciu, D. Rădulescu, S. M. Voicu M. (1987), Adolescenţii şi familia, Ed, Şt. Şi Enciclopedică, 

Bucureşti 

2. Mitrofan I., Mitrofan N. (1991), Familia de la A... la Z, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti  

3. Montessori M., (1991) Copilul fiinţă divină, dar neînţeleasă, Editura C.E.D.C 

4. Osterrieth, P., Copilul şi familia (1973) - Editura Didactica şi Pedagogică,  

5. Ross Campbell (2001), Educaţia prin iubire, Editura Curtea Veche, Bucureşti 

6. Stănciulescu, E, (1996) Teorii sociologice ale educaţiei. Producerea eului şi construcţia sociologiei, 

Polirom, Iaşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Stănciulescu,E., op. cit., 1997 

8idem  
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Rolul familiei în educația copiilor 

 

Prof. Zofotă Maria Daniela                                                                                                      

Școala Gimnazială Nr. 4, Suceava 

 
Exemplele cotidiene ne demonstrează că cei șapte ani de acasă marchează destinul fiecărui individ. 

Valorile cultivate în familie, atunci când sunt susținute de fapte, nu doar de vorbe, își pun amprenta pe 

caracterul copilului și viitorului adult. Aici, copilul învață să aprecieze binele și frumosul, învață ce e 

respectul și recunoștința, precum și responsabilitatea, iertarea și toleranța.  

 

Puterea exemplului este enormă la vârsta copilăriei și, de aceea, într-o familie armonioasă și copilul 

își va forma un caracter frumos. 

 

Despre felul în care crește și se formează un copil este, în primul rând, responsabilitatea părinților. 

Un copil care nu primește o educație corectă în familie va avea de suferit la maturitate. Familia reprezintă 

primul instrument de reglare al interacțiunilor dintre copil și mediul social și este un mediu educativ prin 

excelență. Pentru un copil familia trebuie să ofere iubire, liniște, siguranță și echilibru. Raporturile pe care 

un copil le stabilește cu societate se realizează tot cu ajutorul familiei. 

 

Este adevărat că nevoile de bază, fiziologice sunt importante pentru dezvoltarea copilului, dar 

contribuția părinților este mult mai mare decât satisfacerea acestora. Ei trebuie să asigure un cadru prielnic, 

plin de dragoste și respect și să vină în întâmpinarea nevoilor copilului: nevoia de securitate, de dragoste, 

apartenență și recunoaștere. 

 

Familia este pepiniera în care prinde rădăcini și se dezvoltă puietul. Dacă acesta va crește frumos, 

drept, robust și roditor, va fi meritul grădinarilor. Dacă acesta va fi neîngrijit, strâmb și fără rod, va fi 

desigur, vina grădinarilor.  

 

Credința și apropierea copiilor de Dumnezeu este tot responsabilitatea familiei. Mersul la biserică, 

rugăciunea și păstrarea obiceiurilor conturează copilului o personalitate frumoasă și puternică. 

 

În concluzie, familia va da societății un cetățean construit după chipul și asemănarea ei, cetățean 

capabil, sau nu, să contribuie la binele colectiv. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE 

 

 

Prof. înv. preşcolar: Andrada Zoikaş 

 

Creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului nu poate fi percepută fără prezența unui mediu 

familial/educaţional potrivit, orientat spre necesitățile copilului. Personalitatea copilului se formează de-a 

lungul creșterii sale și este puternic marcată de „exemplele de conduită” pe care acesta le poate vedea la cei 

care îl înconjoară zilnic, dar și de relațiile cu acele persoane care reprezintă pentru copil modele de urmat 

– părinții, bunicii, profesori, frații/surorile etc. 

 La baza educaţiei eficiente stă o combinaţie ideală între blândețe şi fermitate/ autoritate. Iar orice 

dezechilibru din această ecuaţie duce la un alt gen de educaţie – fie ea prea permisivă fără reguli sau prea 

autoritară. Unii pedagogi, profesori, părinţi sunt buni/blânzi, dar nu fermi. Alții sunt fermi, dar nu sunt 

blânzi. 

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. 

O greşeală frecventă pe care o fac părintii este aceea de a 

considera că copilul lor va deveni independent lăsându-l să 

adoarmă singur, să se joace singur, să plangă până oboseşte sau 

impunandu-i un program de somn/ joacă/ alimentaţie extrem de 

strict, care mai degrabă corespunde nevoilor lor decât ale 

copilului. Nimic mai eronat! In loc de un copil independent vor 

avea cu siguranţă un copil cel puţin frustrat, ale cărui nevoi - în 

primul rând emoţionale - nu au fost satisfăcute. 

 

Strategii de încurajare a copiilor pentru a creşte copii echilibraţi si independenţi: 

 

• Lasă-l să incerce si nu te grabi să faci tu in locul lui (chiar daca aceasta inseamnă mai mult timp 

consumat pentru fiecare activitate) 

• Oferă-i posibilitatea de a alege şi de a decide singur pentru el; 

• Laudă-l pentru cea mai mică reuşită; acolo unde se poticneşte, oferă-i sprijin doar atât cât să poată 

trece mai departe; 

• Lasă-l să găsească singur soluţii la problemele cu care se confruntă; fii insă alături de el pentru a-l 

ghida discret si a-l incuraja; 

• Lasă-l să vorbească şi să hotărască pentru el in faţa celorlalţi;  
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• Daca refuză să facă anumite activităţi, arată-i cum se procedează demonstrându-i - copiii invaţă 

foarte mult prin imitaţie (spre exemplu, daca te vede pe tine colorand cu plăcere un desen, va incerca şi el 

in curand) 

• In niciun caz nu trebuie să ii impui cu forţa să facă ce vrei tu, când vrei tu şi cum vrei tu. Copiii mici 

invaţă prin joacă, din plăcere şi nu de frică! 

• Nu il critica sau certa pentru greşeli sau nereuşite. Apreciază pentru inceput intenţia şi efortul, şi nu 

performanţa! 

 

Nu se poate vorbi despre un climat educaţional / 

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 sau în grup, 

nivelul de integrare în viaţa socială constituie factori ce 

contribuie la asigurarea unui climat familial şi 

educaţional înalt calitativ. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Copilul tau competent - Jesper Juul (coordonata de Ioana Chicet Macoveiciuc, Colecţia Educaţie 

cu Blândeţe, Ed. Univers, 2018; 

2. Relaţia şcoală-familie pentru calitate în educaţie, Editura ProDidactica, 2010; 
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Cei șapte ani, de acasă – Educația în familie 

 
Zsidó Judit, profesor în învățământ primar                                                                          

Școala Gimnazială ”Fülöp Áron” Feliceni 

 
Cu toate că este un proverb veche, și astăzi auzim adesea “Cei șapte ani de acasă”. Oare de ce se aude 

asta atât de des? Pentru că educația în familie este foarte important pentru succesul în societate. Familia 

este cea mai mică comunitate în societate. Membrii familiei sunt mama, tata și copii. Uneori familia este 

mai largă, are ca membri și bunicii, alteori este monoparentală, lipsește ori mama ori tata, ori din cauza 

divorțului, ori din cauza decesului. 

Părinții au un rol foarte important în viața copiilor. Educația începe cu nașterea copilului, chiar și 

înainte, ceea ce înseamnă că mama îi vorbește și îi cântă bebelușului, chair în perioada prenatală. Cu asta îl 

ajută să se simtă în siguranță, să se simtă iubit. Membrii familiei trebuie să se simtă în siguranță, trebuie să 

aibă încredere, să se ajută, să se simtă liberi de a-și exprima propriile sentimente. 

Se spune ’’Cei șapte ani de acasă”, deoarece primii șapte ani de acasă determină foarte mult 

dezvoltarea copilului, succesul lui în continuare. Copilul trebuie învățat la o vârstă foarte tânără cum să se 

comporte, adică regulile importante de atitudine.  

Cei șapte ani de acasă înseamnă în primul rând că părinții sunt modeli copiilor. În orice caz copiii 

trebuie să citească de la fața părinților respectul și iubirea fără condiții. Asta nu înseamnă că nu există 

conflicte în familie, dar ele trebuie rezolvate în modul cel mai optim.  

Membrii familiei trebuie să se simtă liberi să-și exprime propriile opinii, dar toți membri trebuie să 

știe că au drepturi, dar au și responsabilități.  

Părinții trebuie să aibă timp să citesacă povești copiilor în fiecare seară, deoarece cu ajutorul 

poveștilor populare se dezvoltă vocabularul, imaginația, creativitatea, gândirea logică a copilului. Din 

basmul popular copilul învață că binele totdeauna învinge răul, că pentru a atinge scopul și în viață trebuie 

să trecem anumite probe, trebuie să fim perseverenți și nu să renunțăm ușor.  

În familie trebuie să învățăm regulile igienice, adică să facem baie, să spălăm mâinile și dinții, să 

ținem ordinea, curățenia în casă.  

Tot în timpul celor șapte ani de acasă învățăm că trebuie să salutăm, să sprijinim alții, să ne 

comportăm civilizat, respectuos.  

Părinții trebuie să învețe copiii în așa fel ca ei să înțeleagă responsabilitatea, să recunoască dacă sunt 

vinovați, dar să primească sprijin de la ei, să aibă curaj de a reîncepe lucrurile după eșec. Tot sub aripile 

părinților copii înțeleg că viața fără eșecuri conduce la o mândrie falsă, dar viața plină cu eșecuri, fără 

success, conduce la disperare.  

Deci, ca să navigăm cu succes pe valurile vieții, avem nevoie atât de succese cât și de eșecuri. Și asta 

este responsabilitatea părinților să asigure copiilor o viață echilibrată.  

În primii șapte ani copilul părăsește mediul familiar, adică începe o viață socială în grădiniță și 

continuă cu școala. Socializarea nu este un process ușor nici copilului, nici părinților.  

Părăsirea mediului sigur poate cauza un șir de probleme copilului, cu care se confruntă greu.  
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Dar dacă cei șapte ani de acasă au fost ani, când copilul a primit ocrotire dar totodată și educație 

potrivită, această perioadă va fi mai ușoară. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 

 

prof. înv. primar Ioana Zsizsnovszky                                                                                           

Școala Gimnazială nr. 16, Oradea 

 
Familia poate fi ceea ce îi ține uniți pe membrii săi prin afecțiune. Această relație nu se creează peste 

noapte. Fiecare secundă, fiecare minut petrecut alături de cei dragi adâncește această legătură. 

În familie învățăm valori ca afecțiunea, încrederea, speranța, credința, cultura, moralitatea, tradiția, 

precum și valoarea fiecărui lucru, oricât de mărunt. 

Studiile arată că 65% din personalitatea copiilor se dezvoltă în perioada 0-6 ani. De aceea, rolul 

familiei în educația copilului este extrem de importantă. 

Paternuri de gândire, acțiune și emoție sunt formate în primii ani de viață. De la obiceiuri simple, 

alimentare, la concepte etice, influența familiei va determina felul în care individul va reacționa la situațiile 

cotidiene nu doar în perioada copilăriei și adolescenței, ci pe parcursul întregii sale vieți. Chiar dacă 

influențe ale mediului exterior sunt inevitabile, fundamentele sunt cele mai puternice. 

Copilul trebuie lăsat să își trăiască copilăria și îndrumat spre cunoaștere prin joc, prin experiment și 

descoperire, trebuie lăsat să-și murdăreasca mâinile în aventura cunoașterii solului, apei, materiei în 

general. 

Copilul trebuie crescut în iubire. Copiii crescuți în iubire sunt copii încrezători, deschiși, optimiști, 

creativi și curajoși. Ei trebuie îndrumați și încurajați să-și descopere interesele, să-și manifeste trăirile și să-

și dezvolte personalitatea având modelul părintelui înțelegător, empatic, tolerant, iubitor de frumos, de 

carte, de natură, drept și hotărât. 

Una dintre greșelile în educație pe care le face familia este aceea de a nu-și trata copilul ca pe o 

personalitate independentă. În acest caz părintele încearcă sa-și imprime propriul temperament și caracter 

asupra copilului, numind asta educație și neînțelegând de ce copilul nu reacționează pozitiv și are un 

comportament inadaptat.  

Mulți părinți încearcă sa-și îndeplinească, prin intermediul copiilor, visuri proprii, nerealizate, 

încercând să manipuleze gândirea, comportamentul și alegerile acestuia. Acest lucru duce la tulburări 

comportamentale și la lipsa încrederii în forțele proprii. 

O altă categorie este aceea a părinților care nu vor să interfereze deloc, nu intervin în alegerile 

copiilor, lăsând totul doar sub controlul acestora. Părinții trebuie să intervină, să ajute, să sprijine, să asculte 

și să sfătuiască, dar și să corijeze cu argumente, să responsabilizeze copilul și să urmărească îndeplinirea 

acestor responsabilități. 

Copilul este o individualitate, are personalitate proprie, interese proprii, un anumit temperament, stil 

de lucru, de învățare care nu se va regăsi în copilul vecinilor, al prietenilor și nici măcar al rudelor apropiate. 

De aceea copilul nu trebuie comparat cu alți copii, ci doar cu el însuși, cu nivelul anterior observat. 

“Cei șapte ani de acasă” își lasă amprenta definitiv în comportamentele și manifestările individului 

în societate. 

Potrivit lui A. Berge, copilul este oglinda mediului său familial, care “acționează concomitent printr-

un fel de osmoză și prin imaginile pe care le prezintă copilului pentru a-l ajuta să se încadreze în existență 
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și să se dezvolte după modelul celor care îl înconjoară și cu care el este, în mod firesc, înclinat să se 

identifice”. 

 

Bibliografie:  

Giblin. L. - Arta dezvoltării relațiilor interumane, Ed. Curtea Veche, Buc.  2000 

Bogenschneider.K., Gross.B., Johnson.C. - Why Is Family Involvement Important?, iunie 2004 

Ecole Globale - The Importance of the Family in a Child;s Education 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 
Prof. Înv. Primar, Zuvelcă Cătălina Gabriela 

Școala Gimnazială Putineiu, Teleorman 
 

 

 

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. Este acel copil care are formate deprinderile 

elementare: știe să vorbească, să asculte atunci când cineva vorbește, înțelege cu ușurință și distinge binele 

de rău. 

 

Un copil educat 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 frumoasă și cea mai eficientă perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru 

formarea adultului de mai târziu. Familia reprezintă, pentru început, centrul universului pentru un copil, 

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 acestuia. 

  

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. Din păcate, nu întotdeauna modelul de conduită 

oferit de părinți este cel potrivit, iar atunci intervine școala în formarea și corectarea comportamentului 

negativ.  

 

Educația copilului trebuie canalizată cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în 

care se află el, 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, se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, constituind bagajul educativ al „ 

celor 7 ani de acasă”. Să nu uităm, însă, că școala are amprenta sa. Educația sau rezultatul educației este 

suma colaborării dintre școală și familie.  

 

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 educatori, cei din 

urmă vor şlefui ceea ce a realizat familia, vor completa și corecta golurile din procesul instructiv-educativ 

care au scăpat până la această vârstă. 

 

Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii și îl continuă școala.  

Educația este importantă deoarece deschide mintea copilului și joacă un rol vital în societatea noastră.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
EDUCATOARE: DRAGOMIR ANDA MIHAELA 

GRĂDINIȚA P.N. NR. 1 BĂNEASA, GALAȚI 
 
"Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală" Albert Einstein  
 
Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin 

spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 
comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 
resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel 
la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât realizarea educaţiei formale.  

 Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi 
în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii 
instituţiilor au nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc şi modul cum pot 
afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

 Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită politică, ce ţine pe de o parte 
de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-
cadre didactice.  

 Promovarea imaginii se poate realiza prin publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor 
de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor 
mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine 
pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

 În condiţiile unui sistem concurenţial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 
eforturilor de promovare a imaginii școlii/grădiniţei şi de stabilire a unor relaţii directe cu viitorii potenţiali 
beneficiari/părinţi.  

 Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare si comunicare cu beneficiarii care vor avea 
un caracter permanent si vom folosi o gamă largă de mijloace: anunţuri la radio local si TV, interviuri, 
reportaje realizate cu alţi părinţi, broşuri, pliante.  

 Trebuie identificate, menționate căile prin care grădiniţele/școlile au obţinut recunoașterea locală şi 
judeţeană:  

- calitatea serviciilor educaţionale;  
- competenţa cadrelor didactice;  
- perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;  
- gradul de satisfacţie al beneficiarilor;  
- înscrierea preşcolarilor noi în baza recomandărilor părinţilor;  
- cadrul ambiental;  
- resursele materiale ale grădiniţei;  
- mediul relaţional/de comunicare stabilit între grădiniţă şi familie;  
- participarea cadrelor didactice la concursuri judeţene şi naţionale;  
- participarea cadrelor didactice la simpozioane, proiecte si programe locale, judeţene şi naţionale.  
 Popularizarea unităţilor școlare în comunitatea locală, constă în utilizarea mijloacelor şi metodelor 

variate şi atractive. De asemenea, este obligatorie asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, 
adaptate nevoilor școlarilor/preşcolarilor, atît fizice cât şi psihologige pentru un succes garantat.  

 
 Bibliografie: 
 Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea / Cristiana Boca (coord.), Irinela Nicolae, Ana 

Secrieru, Doina-Olga Ştefănescu, Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
INST. IORDACHE CLAUDIA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA „ION LUCA”,  
STRUCTURA A LICEULUI TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” 

 
A promova înseamnă a susține, a sprijini, a ajuta să se dezvolte. A promova imaginea școlii reprezintă 

întâietatea pentru o colaborare între școală-părinți-comunitate. 
Peste tot în lume educația este obligatorie. Dar acest lucru nu înseamnă că o instituție ne poate forța 

să alegem. Educații sunt liberi să aleagă, iar acest lucru face ca instituțiile școlare să depindă de implicarea 
ei în modificările nevoilor, așteptările acestora. Instituțiile școlare trebuie să fie pregătite și să aibă însușirea 
de a adapta programul educațional la nevoile de schimbare ale educaților. 

Instituția școlară este piesa cea mai importantă al comunității, nu doar prin resursele umane dar și 
prin spațiile disponibile de învățare. Instituția de învățământ este răspunzătorul dezvoltării permanente a 
comunității. Instituția școlară - că este grădiniță, școală sau facultate, nu poate să meargă bine fără sprijinul 
comunității. Comunitatea reprezintă o posibilitate de dezvoltare care, își oferă serviciile și altor membri ai 
comunității, contribuind astfel la dezvoltarea tuturor celor aflați în această comunitate. 

Instituția educațională, pentru a se dezvolta are nevoie să se armonizeze corespunzător mediului care 
este în continuă schimbare. Toate activitățile întreprinse care au loc în școală sunt subordonate de mediul 
exterior. Pentru a se realiza acest lucru, managerii instituțiilor trebuie să înțeleagă importanța mediului, a 
schimbărilor și a modului cum pot afecta succesul sau insuccesul instituției. 

Crearea unei imaginii pozitive școlii în comunitate se poate realiza prin: 
• rezultatele pozitive ale elevilor; 
• motivarea elevilor printr-o educație adaptată particularităților lor;  
• educație individualizată; 
• folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare interesante și plăcute elevilor; 
• adaptarea ofertei educaționale și cu nevoile specifice identificate în instituția respectivă. 
Promovarea imaginii pozitive școlii se poate realiza prin: elaborarea de proiecte la nivel local; 

încheierea de parteneriate la nivel local, județean, național; consilierea părinților privind orientarea școlară; 
răspândirea de informații cu privire la oferta educațională, cu rezultatele școlare; promovarea imaginii 
instituției în presa locală, internet etc.; atragerea de fonduri materiale/ bănești. 

Imaginea instituției școlare poate fi promovată oferind beneficiarilor: educație de calitate, participarea 
la activitățile școlii, promovarea ofertei educaționale, realizarea planului de școlarizare, asigurarea unor 
spații adaptate nevoilor elevilor, asigurarea unui climat pozitiv și benefic elevilor. 

Educația de calitate se realizează prin efortul depus individual dar și colectiv al cadrelor didactice. 
 
Bibliografie: 
1. Dicționar de pedagogie, E.D.P., București, 1979 
2. Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017 
3. Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, 

în “ Învățământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, București; 
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IMPORTANTA EDUCATIEI ÎN FAMILIE SAU CEI SAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRESCOLAR OANCEA MONICA 

G.P.P. JIDVEI 
 
 Ideea de bază a acestei expresii „sapte ani de acasă” se referă la normele si regulile de conduită care 

se învată în familie de la vârste fragede. scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decât să confirme 
si să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Fiecare părinte doreste să vadă cum copilul său dă dovadă de bună crestere, acasă si în societate. 
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.  

 Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât prin printr-un comportament constient. Vârsta primei copilării este esensială în achizitionarea 
unui comportament social corect. Scoala si alte medii sociale vor consolida normele deja deprinse din 
familie. Familia este responsabilă pentru tânărul, adolescentul, adultul de mâine, să îsi asume în primii ani 
ai copilăriei toate componentele unei bune cresteri. Ceastă componentă „bună crestere” nu este un standard 
general, ea are forma pe care i-o dau părintii. A fi bine crescut nu înseamnă peste tot acelasi lucru. Atât 
contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină 
definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” sunt: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, întelegerea normelor sociale, 
manierele la masă, recunoasterea greselilor, tact si tolerantă. 

Salutul - este prima normă de conduită care se învată în familie. 
Comportamentul în public – un copil „bine crescut” stie să-si astepte rândul când i se vorbeste, să 

răspundă la întrebări. 
Comportamentul cu prietenii – manierele nu se demonstrează numai în preajma adultilor, în 

jocurile copiilor, pe lângă voia bună îi pregăteste pe cei mici pentru rolul de adult. Tot prin joc îsi pot 
demonstra si exersa comportamente corecte.Un copil „bine crescut” îsi respectă colegii de joacă, întelege 
si se conformează regulilor. 

Întelegerea normelor sociale – copilul deprinde, cu ajutorul părintilor, ceea ce „se face” si „ce nu 
se face” în societate. (să ne asteptăm rândul la magazin, la doctor, să spunem „te rog”, „multumesc”, „te 
rog”, „cu plăcere”, nu facem zgomot când este ora de liniste, respectăm simbolurile, credintele si valorile 
noastre si a celor de lângă noi) 

Manierele la masă – folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor si a celui care serveste 
masa. 

Recunoasterea greselilor - „îmi pare rău” este o expresie magică la fel cu „te rog”.Pentru a o folosi 
un copil trebuie să o audă de la părinti. 

Tact si tolerantă – copiii învată din familie că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau de oricare tip 
de dizabilitate a cuiva nu este bine. Va face diferenta dintre râsul sănătos si spiritul de glumă si râsul care 
jigneste, care deschide răni. 

 Toate aceste lucruri copilul le va învăta în ani de experientă cu încercări, esecuri, reusite. Uneori vor 
exista devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm dar trebuie să perseverăm. Exemplul 
personal al părintilor si perseverenta dacă vor ezista rezultatele nu vor înceta să apară. 

 Si e important, de asemenea ca independenta copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica copilarie 
e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va încerca totul, 
ca să-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudentă. Dacă este obisnuit de mic să 
facă alegeri (pe măsura lui, controlate de adult), îi va fi mai usor să ia hotărâri, la rândul lui, asta, de o 
manieră pe cât posibil politicoasă.  
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE 

 

SILVIA TUDORACHE 
 

,, Familia este un factor important si de răspundere al educatiei. Părintii o conduc si răspund de ea in 

fata societătii, a fericirii lor si a vietii copiilor.” A.S Makarenko 

 

Familia, unul dintre cele mai importante sisteme ce contribuie la dezvoltarea personalitătii unui copil, 

exercită o influentă profundă asupra acestuia. Totul se incepe si se invată in familie, educatia primită 

modeland caracterul copilului pentru tot restul vietii.Familia este cea care trebuie să asigure conditiile 

dezvoltării emotionale, intelectuale, fizice si morale, reprezentand nucleul in care se dezvoltă copilul si se 

formează ca om, cu rol decisiv in ceea ce priveste viitorul unei persoane. Insă, un lucru deosebit de 

important este faptul că educatia copiilor presupune inainte de toate, desăvarsirea educatiei 

părintilor.Părintii trebuie să-si asume rolul de formatori, avand capacitatea de a transmite copilului acele 

informatii necesare pentru a deveni o persoană utilă societătii, de o moralitate si integritate ireprosabilă. 

De ceva timp, insă, in familia moderna se produc mutatii, familia formată din trei generatii fiind 

inlocuită de familia formată din două generatii, din păcate, bunicii participand din ce in ce mai putin la 

educatia nepotilor.Educatia dată de bunici este importantă, acedtia transmitand valorile si traditiile 

conservate de-a lungul generatiilor, asigurand continuitatea spirituală a familiei. 

Familia este cea care oferă copilului cunostintele uzuale, cele mai importante deprinderi de 

comportament:sinceritatea, cinstea, respectul, politetea, adică, in limbajul comun,, cei sapte ani de-acasă”.  

Un rol important in educatia copilului il are si stabilirea relatiilor juste intre membrii familiei, relatii 

caracterizate prin stimă reciprocă, dragoste ratională si consecventă.Dacă intre membrii familiei nu sunt 

relatii de intrajutorare, respect, intelegere, armonie, atunci copilul are de suferit.Din nefericire, situatiile 

conflictuale, divorturile din ce in ce mai dese, lipsa dragostei, pot duce la aparitia unor probleme in 

dezvoltarea copilului, marcandu-i profund pe parcursul vietii. 

In concluzie, educatia trebuie sa se manifeste in permanentă ca o coerentă si unitară, fiind vitală 

pentru dezvoltarea fizică si psihică a oricărui copil. 
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POPA PAISA CRISTINA 805 
POPA RALUCA CORINA 807 
POPA SIMONA 809 
POPA TUDORITA 811 
POPA VERONA-ELENA  813 
POPA-BONDREA FLORINA 815 
POPAN MARIANA CRISTINA 817 
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PRIPON TEODORA CIPRIANA 881 
PROBOTEANU ROXANA- ELENA 883 
PRODANA MADALINA CRISTINA 885 
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RADULESCU CRISTINA 936 
RADULICEA NICOLETA 938 
RADUTA GEORGETA 940 
RAESCU MARIA 942 
RAICU CARMEN 944 
RALEA DANIELA MIRELA 946 
RALEA MIHAELA 948 
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ROSCA VIORICA 996 
ROSIU DANIELA 997 
ROSOIU NICOLETA 999 
ROSU ANAMARIA 1001 
ROSU NICOLETA DENISA 1003 
ROSU SILVIA-GEORGIANA 1006 
ROTARU ALICE-MARILENA 1007 
ROTARU ELENA RAMONA 1009 
ROTARU GEORGETA - CRISTINA 1011 
ROTARU GRATIANA 1013 
ROTARU NINA 1015 
ROVANA TOMA 1017 
RUNCAN ANDREA 1018 
RUS ADRIANA GABRIELA 1020 
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RUS ADRIANA IOANA  1021 
RUS FLAVIA 1023 
RUSU CRINA -MARIA 1024 
RUSU DENISA BIANCA 1026 
RUSU DIANA 1028 
RUSU GABRIELA 1030 
RUSU GABRIELA 1032 
RUSU GABRIELA 1034 
RUSU PARASCHIVA 1036 
RUSU SILVIA 1038 
RUTA ANA-MARIA 1040 
RUTA CHRISTINE-VERONICA 1042 
RUTA CIPRIAN FLORIN 1043 
SABADUSIU MIHAELA 1045 
SABAU SIMONA ZINA 1047 
SABINA ALIMAN 1049 
SABO IONELA MIRELA 1051 
SABO LIANA TEODORA 1053 
SALAHORU FILOMELA 1055 
SALASAN MADALINA- IULIANA 1058 
SALASAN MONICA 1060 
SALCUDEAN ANGELA CRISTINA 1061 
SALCUDEAN DANIELA 1063 
SALNICEAN CRINA-VERONICA 1065 
SALVAN FLOAREA 1066 
SAMAN LIANA 1068 
SAMARTEAN MARIA LILIANA 1070 
SANDA SIMONA 1072 
SANDOR LILIANA 1074 
SANDOR LUMINITA 1075 
SANDOVICI LILIANA 1078 
SANDRA DENISA 1079 
SANDU ADRIANA 1081 
SANDU ALEXANDRA 1082 
SANDU ANISOARA 1083 
SANDU LAURA GABRIELA 1085 
SANDU ROXANA 1087 
SANDULACHE ANA - LOREDANA 1088 
SASEC RODICA DANIELA 1090 
SASU ANTONIO 1092 
SASU DELIA 1093 
SASU IOANA 1094 
SAVA-NECULA DANA 1095 
SAVIN FLORINA IOANA 1096 
SAVU ANA-MARIA 1100 
SAVU CRENGUTA MARIA 1101 
SCAETE MARIA 1102 
SCARLAT ILEANA 1104 
SCHIPOR CRISTINA TEOFILA 1105 
SCORNEA GEORGIANA 1107 
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SCORTAR LARISA 1109 
SCORTARU JOITA  1112 
SCROBAC ALINA MARIA 1114 
SCURTU ANDREEA 1115 
SCURTU NICOLETA 1116 
SDIC ALEXANDRA FELICIA 1118 
SEBESI-SUTO STEFAN-MIHAI 1120 
SECAN EMILIA 1121 
SECARES ANGELA 1123 
SECELEAN ALEXANDRA ELENA 1125 
SECELEANU CRISTINA LUIZA 1126 
SECIU ADRIANA 1128 
SECOSAN NICOLETA 1130 
SEFCENCO MARIA MIRELA 1132 
SEITAN AURA ZLATITA  1133 
SERACIN BIANCA 1134 
SERBAN IRINA 1135 
SERBAN MONICA 1136 
SERBAN NATALIA SI PELTEA GEORGIANA 1138 
SERBAN ROXANA CORINA 1140 
SERBAN SUZANA MADALINA 1142 
SERBANESCU MADALINA ADELA 1144 
SERETAN IONELA ADRIANA 1146 
SIDON IULIA MARIA 1148 
SIGNEA ALEXANDRA ELENA 1150 
SIGNEA CIPRIAN 1152 
SIGNEA GABRIELA 1154 
SILAGHI CLAUDIA-GEORGETA 1156 
SILAGHI LIDIA 1158 
SIMION ADELINA 1160 
SIMION ANA-MARIA 1162 
SIMION DIDINA GEORGIANA 1165 
SIMION DOBRICA 1166 
SIMION GEORGIANA-ADINA 1168 
SIMION VIOLETA  1170 
SIMON CORINA 1172 
SIMONCA SIMONA 1174 
SIMPALEAN ANA MIRELA 1176 
SINCA TATIANA 1177 
SINCELEAN TEODORA 1179 
SIPOS MARIANA DANIELA 1181 
SIPOS NATALIA 1186 
SIRBU ADELA 1188 
SIRBU DENISA 1190 
SIRBU LILIANA SIMONA 1192 
SIRBU MIHAELA DANA 1194 
SISU DARIA 1197 
SLAVU NICOLETA SI VLAD MARINELA 1199 
SMARANDACHE IONUT 1202 
SMEU MIHAELA 1204 
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SMOCOT MIHAELA 1206 
SOFEI ADRIANA 1209 
SOFELEA SIMONA 1210 
SOITARIU MARILENA 1212 
SOLOMON ANGELICA 1214 
SOLOMON IOANA 1216 
SOMCUTEAN GERALDINE 1218 
SOMOIAG LUCIA 1220 
SOPIRTOC CARMEN-DANIELA 1222 
SORICI ALINA 1224 
SORODOC AUGUSTINA-DANIELA 1225 
SOTIR SIDONIA 1227 
SOTIRESCU DANIELA 1228 
SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA 1229 
SPOIALA BRINDUSA-MARIA 1231 
STAICU IONUT-CATALIN 1232 
STAN EMANUELA ALINA 1233 
STAN GABRIELA 1235 
STAN LARISA GIORGIANA 1237 
STAN LIDIA 1239 
STAN LIGIA 1241 
STAN MIHAELA 1243 
STAN ROXANA 1245 
STAN SILVIA 1247 
STAN VIOLETA 1249 
STANCA CRISTINA 1251 
STANCA GABRIELA 1252 
STANCA LAVINIA 1254 
STANCIU CAMELIA 1255 
STANCIU DANIELA 1257 
STANCIU DELIA SI TURCU CLAUDIA 1259 
STANCIU DOBRITA 1261 
STANCIU NICOLETA 1263 
STANCU LUIZA 1265 
STANCU LUIZA 1569 
STANCU MIHAELA 1271 
STANICA CARMEN 1272 
STANICA FLORICA 1274 
STANILĂ ALEXANDRA 1276 
STANILA ANA-MARIA 1277 
STANIMIR CARMEN-ALINA 1279 
STATE NADIA MIOARA 1281 
STEF ALINA-ANGELICA 1283 
STEFAN CAMELIA 1285 
STEFAN GABRIELA - GEORGIANA 1287 
STEFAN MARILENA  1289 
STEFAN MIHAELA LUCIA 1291 
STEFAN SIMONA GETA 1293 
STEFANICA ANDREEA 1295 
STEFANICA GEANINA 1297 

1782



STEGARU ANA MARIA 1299 
STEIER DANA 1301 
STEJEREAN IULIA 1302 
STEJEREAN NICU 1304 
STELEA OANA MARIA 1305 
STENCIULAS LOREDANA 1306 
STEPANESCU MELANIA 1307 
STERGAREL PAULA 1309 
STIUBE MADALINA ALEXANDRA 1310 
STOEAN RODICA SIMONA 1312 
STOIAN CAMELIA MARIANA 1313 
STOIAN ELENA-CAMELIA 1315 
STOICA GABRIELA FLORENTINA 1317 
STOICA LENUTA 1318 
STOICA MARIANA IULIANA 1320 
STOICA MIOARA-RAMONA 1322 
STOICHIȚESCU ADRIANA 1324 
STRATULAT MIHAELA 1326 
STRETEA LAVINIA MARIA 1328 
STRIMBEANU AURELIA 1329 
STROE ANGELA 1332 
STROESCU MARIANA 1335 
STROIA RAMONA ANISOARA 1337 
STROIESCU MARIA-ANA 1339 
STROIULEASA LOREDANA MIHAELA 1340 
SUCILEA CATALINA 1342 
SUCIU CLAUDIA ADELA 1344 
SULAR EUGENIA 1345 
SURUGIU SANDITA 1346 
SUSAN MARIANA 1348 
SUSANU IULIANA ALINA 1350 
SUSU ADRIANA AUGUSTINA 1352 
SVEDUNEAC MIRELA 1354 
SVINTI VICTORIA 1355 
SZABO ANCA-IOANA 1357 
SZABO EMILIA 1358 
SZABO ERIKA AGNES 1359 
SZASZ KINGA 1361 
SZEKELY-VARGA BELA 1363 
SZEKELY-VARGA MARIA-MELINDA 1365 
SZIGYARTO KORNELIA 1366 
SZOLOSI ADINA-TEODORA 1368 
TABARA VALENTINA SI NEAGOE ELENA 1369 
TABARCEA GABRIELA 1371 
TABLET SIMONA CARMEN 1374 
TALINGA FLORENTINA-ANCUTA 1376 
TALPAI ENIKO 1378 
TAMBA ADRIANA ELENA 1380 
TANASA MONICA-LIUTA 1382 
TANASE ANA MARIA FLORENTINA 1384 
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TANASE GABRIELA 1386 
TANASE IOANA 1390 
TANASE IONELA 1391 
TANASE MIRELA MADALINA 1393 
TANASE VICTORITA 1395 
TANASESCU RODICA 1396 
TANASIE ELENA ALINA 1397 
TANCAU ANAMARIA 1399 
TANJALA LENUTA 1401 
TARANU CRISTINA 1403 
TARAU IULIA LAURA 1405 
TARAU NATALIA-FLORINA 1407 
TARBA CLAUDIA IONELA 1409 
TATU ALINA 1411 
TAUT ANCA DANIELA 1413 
TAUTU SILVIA 1415 
TECUCEANU MIHAELA 1417 
TELEAGA RADU 1420 
TENE VIORICA 1421 
TIRALA PAULA ADINA 1423 
TEPES ADRIANA IOANA 1426 
TERECHE-BARBULENU ANA-MARIA 1428 
TERESCU MARIANA 1430 
TERMURE ALEXANDRINA 1431 
TERTIU DANIELA 1433 
TESCOVEANU MIHAELA 1435 
TEUTISAN TEODORA ROXANA 1437 
TIC FLOAREA 1439 
TIFREA MARIA 1442 
TIGANETEA ANTITA 1444 
TILVESCU VALENTIN 1447 
TIPARESCU ANDRADA-BEATRICE 1448 
TIPARESCU CRISTINA-GEORGIANA 1449 
TIRA IOANA MARIA 1450 
TITA ILONA 1452 
TIULEA SONEA VIOLETA 1454 
TOABA ANGELICA 1456 
TOADER COSMINA 1458 
TOADER LAURA-IONELA-CATALINA 1459 
TOADER OTILIA 1460 
TOCAI MIHAELA RALUCA 1462 
TOCULET PETRUTA COSTINELA 1464 
TODORESCU MARIA 1465 
TOFAN OLGA SIMONA 1467 
TOGOE PETRA 1469 
TOKES EMILIA EMANUELA 1471 
TOMA ALEXANDRINA LILIANA 1473 
TOMA ALIONA 1475 
TOMA CONSTANTINA CRISTINA 1476 
TOMA GHEORGHITA 1478 
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TOMA MARIANA SILVIA 1480 
TOMA MIHAELA 1482 
TOMA MIOARA 1483 
TOMA VALENTINA MIHAELA 1485 
TOMESCU IOANA 1487 
TOMESCU RAMONA MARIETA 1490 
TOMICI MIHAELA CORINA 1491 
TOMOIAGA SINORICA 1493 
TOMPA ANA-GABRIELA 1495 
TOMSA MARIA VIOLETA 1496 
TONCU MARICELA-CERASELA 1498 
TONE SONIA ALINA 1500 
TOPIRCEAN ANCA-MARIA 1503 
TORJ NICOLETA 1505 
TOROK MARIA 1507 
TRAILA CORNELIA 1508 
TRAISTARU CERASELA-ELENA 1510 
TRANCA MARIA-CRISTINA 1512 
TRANDAFIR MIHAELA 1514 
TRANECI DANIELA 1516 
TRASCA DANIELA 1518 
TRIF MARIANA GABRIELA 1520 
TRIF RAMONA MARIA 1522 
TRIPON CARMEN 1524 
TROASE IULIA 1526 
TROFIN DANIELA 1528 
TROFIN-RADOVICI LENUTA 1530 
TROFOR MARIANA 1533 
TRUFANDA IULIANA-PAULA 1535 
TRUICA SIMONA 1536 
TRUICAN CAMELIA 1538 
TRUSCULOIU MIHAELA ALINA 1540 
TRUTA ANA-MARIA 1542 
TUCULIA FLORICA 1544 
TUDOR ANDREEA COSMINA  1545 
TUDOR ZORINA 1547 
TUDORA ANA SI GRIGORESCU CRISTINA 1550 
TUDORA ELENA RAMONA 1552 
VIEZURE ISABELLE ELENA 1554 
TUDOSE DELIA 1556 
TUDOSE ELENA  1558 
TUDOSOIU DANIEL 1560 
TUDOSOIU MIHAELA 1563 
TUNEA VIORICA 1565 
TURCANU GEANINA 1566 
TURCU LETITIA 1568 
TUTUIANU IULIA 1572 
TUVIC ALINA-ROXANA 1573 
UDREA ELENA-RAMONA 1575 
UDREA LIVIA IULIANA 1577 
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UDRISTIOIU ALINA 1579 
UNGUREANU ALINA -MIOARA 1580 
UNGUREANU DANIELA 1582 
UNGUREANU FLOAREA 1583 
UNGUREANU ILEANA 1585 
UNGUREANU IOANA 1587 
UNGUREANU IRINA 1589 
UNGUREANU VIOLETA 1590 
UNTARU ALINA RAMONA 1592 
URCAN CARMEN 1594 
URDEA LENUTA 1596 
URICIUC CAMELIA-NICOLETA 1598 
URSACHI SIMONA 1600 
URSOI CRISTINA 1602 
URSU ALEXANDRA 1604 
URSU VERONICA 1606 
URSZ CRISTINA 1608 
URUC CECILIA 1610 
URUCU RODICA 1611 
VACARU CLAUDIA PETRONELA RODICA 1613 
VACARUS IULIANA 1615 
VADAN ELENA MIRELA 1616 
VADUVA GIANINA 1618 
VADUVA NATALIA 1620 
VAGIUC LACRAMIOARA 1624 
VAJDA DANIELA 1626 
VALEA ANICA 1627 
VALEANU VALENTINA 1629 
VARTOLOMEI TEODORA 1631 
VASII ADINA MIRELA 1632 
VASILACHE MIHAELA 1634 
VASILE AURELIA 1636 
VASILE GEORGETA 1638 
VASILIE RUT MARIA REBECCA 1640 
VASILINIUC PANSELA 1642 
VASILIU GABRIELA -LOREDANA 1643 
VASILOIU MARICICA 1645 
VASILUTA LUCIANA ANCUTA 1647 
VASIU DAMARIS 1649 
VASS IMOLA DORIS 1651 
VELA ANISOARA 1653 
VELCHEREAN CAMELIA 1654 
VELEA OANA-IULIA 1656 
VELICU NICULINA 1658 
VELIS NICOLETA 1660 
VERDEȘ MARIA 1661 
VERESCU-MARCU CARMEN 1662 
VESA CIPRIAN NICUSOR 1665 
VIDA ENIKO 1667 
VIERU CRISTINA 1670 
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VIGH ZITA 1671 
VIKOL KATALIN 1673 
VÎLCEANU ECATERINA 1675 
VINATORU GEORGETA 1677 
VISALON MONICA - BEATRICE 1679 
VLAD ALEXANDRU 1681 
VLAD ALINA COSMINA 1683 
VLAD CAMELIA 1684 
VLAD LENUTA 1686 
VLADAN MARIA 1688 
VLADU MIHAELA 1690 
VLADUTESCU GEORGETA 1692 
VLAICU MONICA-ALEXANDRA 1693 
VLAJOAGA CECILIA 1695 
VODA MARIA RALUCA 1697 
VODA SARA 1699 
VOICAN DACIANA 1701 
VOICU GABI DOINA 1702 
VOICU STELUTA SI BECIU RODICA 1704 
VOICULETIU ELENA CRISTINA 1706 
VOINA ANA 1708 
VOINA OANA RODICA 1711 
VOINEA GABRIELA 1713 
VOINEAG MARIANA 1715 
VOINESCU COSTINA-GEORGIANA 1716 
VOLENTIRU TATIANA 1718 
VRANAU MARIA 1720 
VRINCEANU AURORA 1722 
VRUSE ALINA-OANA 1724 
ZABAVA OANA-GEORGIANA 1725 
ZACH FLORINA LACRAMIOARA 1727 
ZAGARIN RALUCA-MARIA 1729 
ZAGONEANU IULIANA 1731 
ZAGREAN MARIA 1733 
ZAHARIA ANA-MIHAELA 1734 
ZAHARIA ELENA 1736 
ZAHIU TARSICA MARIANA 1738 
ZAMFIR FLORENTINA NICOLETA 1741 
ZAMFIR GINA MARIANA 1743 
ZAMFIR LAURA 1744 
ZAPOR MARIA ALEXANDRA 1745 
ZARESCU STANA 1747 
ZEGHEANU IRINA 1749 
ZEICANU LACRAMIOARA 1751 
ZETE MARIA AURELIA 1753 
ZGHIBARTA GABRIELA 1755 
ZOFOTA MARIA DANIELA 1757 
ZOIKAS ANDRADA-REBECA 1758 
ZSIDO JUDIT 1760 
ZSIZSNOVSZKY IOANA 1762 
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ZUVELCA CATALINA GABRIELA 1764 
DRAGOMIR ANDA MIHAELA 1765 
IORDACHE CLAUDIA 1766 
OANCEA MONICA 1767 
TUDORACHE SILVIA 1768 
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