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Schimbările în societate au determinat o redefinire a rolului şcolii şi cadrului didactic în
educarea copiilor. Rolul profesorului de a fi doar „instructor” de scris, citit, calcule aritmetice şi
cunoştinţe despre fizică, chimie, istorie sau geografie ţin deja de un trecut îndepărtat. Creşterea
socială, emoţională, fizică şi cognitivã a copilului este fundamental suprapusă procesului
educaţional, în cadrul căruia, cadrul didactic trebuie să se focuseze pe întâmpinarea tuturor nevoilor
copilului. În acest context, profesorul singur nu îşi mai poate asuma responsabilitatea educării
copilului fără a avea un partener fundamental în afara şcolii – părintele, şi fără a accesa contexte de
învăţare proprii adultului care să îi faciliteze dezvoltarea acelor competenţe necesare pentru
asigurarea condiţiilor de creştere socială şi emoţională a copilului.
Implicarea simultană în programe de educaţie pozitivă a profesorului şi părintelui care
veghează la dezvoltarea aceluiaşi copil devine o premisă importantă pentru asigurarea coerenţei şi
unităţii de principii, valori, metode şi tehnici educaţionale care îi vor da copilului un sens de
stabilitate, predictibilitate, siguranţă şi încredere în cei doi adulţi care îi jaloneazã dezvoltarea:
părinte şi profesor. Este sarcina cadrului didactic să preia iniţiativa şi responsabilitatea dezvoltării de
parteneriate eficiente şcoală – familie.
Profesorul trebuie nu doar să motiveze părintele, ci să creeze oportunităţi concrete de
implicare eficientă, pentru că, atunci când părintele se implică, familia şi ceea ce se întâmplă acasă,
facilitează învăţarea deplină. Construirea şi implementarea la nivelul şcolii în care funcţionează de
programe de educaţie pozitivă după modelul şi principiile de bună practică, oferă cadrului didactic
oportunitatea perfectă de a invita părintele într-un spaţiu comun şi pozitiv de învăţare despre nevoile
copilului său şi despre ce ar trebui să facă orice părinte pentru satisfacerea corectă şi sănătoasã a
acestor nevoi.
Ultimii ani au adus cu ei o nouă percepţie în privinţa influenţei pe care o are familia asupra
formării personalităţii. Deşi s-a ştiut întotdeauna că familia ne influenţează, acum descoperim că
această influenţă este mai mare decât ne-am imaginat. Înţelegem acum că familiile sunt sisteme
sociale dinamice, care au legi, componente şi reguli structurale. Cele mai importante reguli ale
familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o fiinţă umană. Ceea ce cred părinţii despre
viaţă şi împlinirea ei va determina felul în care îşi vor creşte copiii. Modul în care sunt crescuţi
contribuie la formarea concepţiei fundamentale a copiilor despre ei înşişi. Nimic nu este mai
important.
Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi. Viitorul lumii depinde de
concepţia pe care o au copiii despre ei înşişi. Toate opţiunile lor depind de viziunea lor asupra
propriilor lor persoane. Dar există o criză a familiei în ziua de azi. Aceasta ţine de regulile noastre
de creştere a copiilor şi de procesul desfăşurat de-a lungul mai multor generaţii prin care familiile
perpetuează aceste reguli.
Educaţia părinţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenţial în
viaţa de familie şi în societatea românească contemporană este deosebit de necesară o asemenea
intervenţie. Prin informarea şi educarea părinţilor se pot preveni multe conflicte în viaţa de familie,
care uneori pot ajunge la situaţii ireversibile. Copiii pot fi drăgălaşi, dar şi obositori. Educarea
copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi şi dificilă. Un părinte poate fi mai bun decât altul, dar toţi
părinţii au nevoie de sfaturi şi sprijin. Părinţii consideră în general educaţia ca dificilă atunci când
copilul prezintă un comportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu

îndeplineşte cererile pe care părintele le adresează. În asemenea situaţii părinţii se supără, sunt iritaţi
sau se simt neputincioşi. În unele cazuri părinţii ajung chiar să-şi urască copilul din cauza
comportamentului său inacceptabil.
Relaţia cu copiii se caracterizează printr-un schimb de experienţă: părinţii influenţează copiii
şi invers. Dacă părintele îşi urăşte propriul copil, atunci copilul se urăşte pe sine. Dacă părintele are
o impresie negativă despre copilul său şi spune că nu se aşteaptă la “nimic bun” de la el, atunci
copilul îşi va crea aceeaşi impresie negativă despre sine şi într-adevăr nu va ieşi nimic bun. Astfel
poate lua naştere o spirală negativă. Părinţii au probleme (se simt neputincioşi, frustraţi, dezamăgiţi,
incapabili să gestioneze situaţia), iar dezvoltarea copilului este ameninţată (copilul prezintă
probleme de comportament, probleme emoţionale).
Informaţiile despre educaţie şi sprijinul ce trebuie acordat copiilor pot duce la prevenirea
problemelor ulterioare de educaţie şi pot duce la rezultate pozitive atât pentru părinţi, cât şi pentru
copiii respectivi în dezvoltarea lor.
În ultimul deceniu s-a dezvoltat un număr impresionant de metode şi programe pentru părinţi
având ca scop informarea sistematică şi specifică în domeniul educaţiei copiilor.
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