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Rolul părinților în viața copilului 

- studiu de specialitate-  

 

                 Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca 
personalități.  

.       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, 

      Un  rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie 
să fie cât mai atenți la tot ce face copilul lor. 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. 
 

Importanța mamei  

           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 detine un rol educativ foarte important pentru dezvoltarea copilului, pentru integrarea lui 
socială. Când unui copil ii lipsesc afecțiunea, atingerile, atenția unei mame, deși cineva continuă să 
îl hranească normal, acel copil nu va creste adecvat. Relatia aceasta este decisivă pentru dezvoltarea 
normală, sănătoasă a viitorului adult și este de neînlocuit. 

Dragostea oferită de către mamă reprezintă prima formă de afectivitate pe care copilul o sesizează. 

Din această relație copilul va învăța: 

  primele reguli și obligații; 
 cum să se raporteze la celelalte persoane din viața lui; 
 cum să socializeze și să se integreze în comunitate. 

           Mama este cea care ii va oferi copilului sentimentul de siguranță, de stabilitate, de model, 
ceea ce îi va influența întreaga personalitate și îl va transforma fie intr-ul adult sănătos pe toate 
planurile, care are încredere și stimă de sine, fie va deveni o persoana nesigură și temătoare. 

       De asemenea, mama va avea și responsabilitatea de a nu îl răsfăța pe copil, astfel încât acesta să 
refuze prezența altor persoane sau copii, va ști cum sa îl echilibreze, cum să îi ofere dragoste atunci 
cand copilul are nevoie, dar să se și impună și să se facă auzită și ascultată. 

   



Importanța tatălui  
  
             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.  
         Odată cu promovarea și susținerea ideii de egalitate între sexe, tatăl a ajuns să se implice mult 
mai mult în creșterea și educarea copiilor în comparație cu vremurile trecute. Astfel, în zilele noastre 
tatăl își poate lua chiar și concediu de paternitate, pentru a fi cât mai aproape de copil în primii ani 
de viață.  
       Cel mai mare dar pe care tatăl îl poate oferi copilului este să aibă o relație bună cu mama lui, să 
o iubească și să fie prezent emoțional în viața lui. Și, firește, tatăl să se simtă iubit, apreciat și 
respectat de soția lui. 

          Implicarea tatălui înseamna mult mai mult pentru copil și pentru mamă decat siguranța 
financiară, rezolvare de probleme sau joacă și distracție. Responsabilitatea financiară a familiei este 
adesea asumată de ambii parteneri. Insa dincolo de aceste roluri ale tatălui, numeroase studii 
transmit acelasi mesaj, implicarea emoțională a tatălui este o condiție a dezvoltarii lui cognitive, 
performanțelor lui academice, succesului și reușitelor școlare, sanătății mentale și emoționale, 
încrederii pe care copilul o are in el, stării lui de bine, fericirii și bunăstării lui emoționale.  

      Implicarea și grijă emoțională exclusiv sau preponderent a mamei este insuficientă pentru copil. 
Lipsa implicării tatălui crește riscul tulburărilor de sănătate mentală, a depresiei, anxietății, 
nesiguranței și tulburărilor de comportament. 

            Copilul are nevoie emoțional de tată, în aceeași masura ca și nevoia lui de grija emoționala a 
mamei.  

Nu poate lua de la unul ce are nevoie de la amandoi. 

     Cand tatăl este implicat, copilul crește cu un model sănătos despre ce înseamna feminitate și 
masculinitate, fără stereotipuri de gen : „băieții puternici nu își arată emoțiile”, „fetele trebuie să 
aiba grijă de relații, nu trebuie să își exprime furia, este nefeminin”.  

 
Deformările de rol în familie 

        Familia monoparentală reprezintă o familie care a trecut printr-un divorț sau moartea unuia 
dintre parteneri, lasând un singur părinte să se ocupe de copilul sau copii acestora. 

       Familia monoparentală pare să fie asemenea unui întreg din care, deși lipseste un element, nu 
încetează să funcționeze ca un sistem, în care întregul este mai mult decat suma părinților.(Ștefan, 
2001,p: 5). 

Diferențe în creșterea copilului în funcție de sexe 

Familiile monoparentale conduse de mame au urmatoarele probleme: 
 aparența dificultăților financiare; 
 au și alte sarcini „auxiliare, nespecifice sexului”; 



  schimbări în relația cu copilul; copilul este confidentul mamei. 

Familia monoparentala condusa de tata prezinta urmatoarele caracteristici: 
 tații au mai puține probleme financiare; 
 problemele gospodaresti (prepararea hranei, curațenia). (Mitrofan &Ciuperca,1998): 

 

Concluzie 

           A avea un copil nu înseamnă a renunță la propria-ți viață, înseamnă doar a te maturiza mai 
mult, a accepta că de acum mai este și el, copilul, care are nevoie de doi părinți care să-i ofere un 
cămin liniștit unde să se dezvolte armonios în toate planurile. 

    Părinții fericiți și liniștiți transmit starea de bine micuțului, iar viață în trei nu va părea cdoar o 
forma de supraviețuire, ci și de împlinire. 
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