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         Educația făcută de părinți în familie constituie una din componentele deosebit de importante 
ale sistemului social educațional. Nivelul de adaptare și înțelegere al individului uman adult în viață 
și activitatea socială este în mare măsură determinat de achizițiile psihologice și comportamentele 
realizate că urmare a educației de familie, mai ales în primii ani de viață. De aceea, în cadrul fiecărei 
familie trebuie să sporească continuu calitatea îndeplinirii sarcinilor ce revin,,profesiunii 
de..părinte”. 
,,Profesiunea de părinte” presupune roluri și competențe aparte pentru care mai ales cei tineri nu 
sunt pregătiți. Ambii părinți trebuie să acționeze în mod unitar asupra copilului și , înainte de toate, 
trebuie să evite adoptarea unor strategii educaționale care pot să influențeze negativ 
comportamentul copilului și formarea armonioasă a personalitățîi sale. 
         Pe drept cuvânt se spune că cea mai grea ,,meserie” este cea de părinte. Impovorati de grijile 
cotidiene acordăți din păcâte , foarte puțîn timp educației copiilor voștri, comunicării cu ei. Însă nu 
pierdeți prilejul de a le face cate ,,o lecție”de morală atunci când fac o boacănă sau când vin cu o 
notă mică. Empatia este un cod de comunicare nescrisă uitat de multe ori de părințîi acestui sfârșit 
de secol. Limbajul nonverbal și deschiderea afectivă a părinților pot provoca un sentiment de 
siguranță, conducând la stingerea unui conflict mai mult decât țipetele, ceartă, loviturile, menite ,în 
opinia unora, să-l facă pe copil să asculte. Comunicarea în familie lipsește azi mai mult că oricând. 
Alți părinți apelează la o protecție exagerată a copilului. Hiperprotectia copilului conduce la 
iresponsabilizarea acestuia, la incapacitatea de a lupta cu probleme ulterioare. 
         A fi nemaipomenit dacă, înainte de a va exercită rolul de părinte autoritar, v-ați pune 
întrebarea: ,,Sunt un părinte perfect pentru că să-i  cer copilului meu perfecțiunea?” Desigur că 
nu, dar cu siguranță ați putea fi prietenii lor dacă ați ține cont în permanentă de anumite aspecte: 
  
*Fiecare copil este o entitate mică, cu propria personalitate, ireparabilă. Fiecare copil se dezvoltă 
într-un ritm propriu și într-un mediu familial cu o specificitate familială caracteristică. În 
consecință, să nu încercăm să-l modelăm după o formă preconcepută și să-i permitem să-și 
manifeste propria-i personalitate! 
*Pentru că personalitatea copilului să se realizeze total să-l ghidăm cu dragoste și răbdare, fără a-l 
supune constrângerilor tiranice! 
*Îndrumarea conduitei copilului constă în a-l disciplină pentru a-și însuși anumite reguli care să-l 
ajute să se autocontroleze! 
*Autodisciplină se consolidează în măsură în care îi apreciem reușitele. Un comportament 
încurajat are mai multe șanse de a se repetă ,decât un comportament neobservat! 
*Dezvoltarea intelectuală a copilului trebuie stimulată.Stimularea intelectuală a copilului în primii 
ani este definitorie pentru formarea inteligenței lui. Stimularea limbajului, învățarea gândirii logice 



și a spiritului creator, formarea dragostei pentru lectură și frumos vor rămâne pentru totdeauna 
cadrul personalitățîi lui! 
*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 există între părinți și copii în anii ce urmează! 
*Creșterea și educarea unui copil implică o relație umană iar această nu se reduce la reguli și 
legi.Să nu implicăm nici o regulă în mod rigid; cea mai bună regulă este cea care se potrivește cel 
mai bine atât pentru personalitatea părinților, cât și a copilului! 
  
         Îngrijirea și creșterea unui copil este o sarcina foarte dificilă care cere o maturitate și o 
responsabilitate deplină. Și totuși, ceea ce garantează o bună relație părinte-copil este să nu uitați 
nicicând că ați fost și voi ,odată , copii.... 
         În literatură psihopedagogică au fost conturate o serie de profiluri ale părinților în funcție de 
modul în care ei procedează la educarea copiilor lor 
         Astfel, de exemplu, pot fii: 
  

- care impun copiilor ideile, opiniile, modul de a trăi și a vedea 
obișnuințele lor, fără nici o abatere și fără să țînă cont de particularitățile individuale ale fiecăruia. 
Asemena părinți întipăresc în mintea copiilor un anumit număr de repere foarte precise în timp și 
spațiu care pot ajută la înțelegerea lumii înconjurătoare. 

-care lasă copiii mai mult în seama altor persoane sau în voia lor. 
Drept consecință pot să apară la copii o lipsa de prezența 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. 

-care fac că asupra copilului lor să apese o presiune considerabilă, 
întrucât se simte spionat și strict supravegheat. Deoarece din gesturile sale se naște teamă , copilul 
ajunge la un fel de deposedare de el însuși. 

-care refuză să se autodefinească în calitate de părinți și se 
retrag din față oricărei responsabilități fiind de regulă, prea absorbiți de propriile lor probleme de 
afirmare personală. Această depărtare se anulează uneori brusc, părințîi 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. 

-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 părințîi el va prezența 
adesea o stare accentuată și continuă de descumpanire. 

-nu manifestă nici un fel de limita și nici un fel 
de rezervă în a acordă copilului tot ce acesta își dorește. Drept consecință, copilul nu va putea mai 
târziu să suporte nici o frustare, cultivand totuși un anumit sentiment de vinovăție. 



-care creează de regule, un climat prea încărcat cu 
stimulente afective. Asemenea atitudini pot favoriza uneori conturarea la copii, pe măsură ce cresc, a 
unor comportamente deviante. 
         Există însă 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 și mai rece afectiv. 
         Cum ar trebui procedat? 
         Desigur , nu se poate oferi o ,,rețeta” 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. 
         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 prinț-o bună educație a 
părintelui.  Educatorul poate fi lumina deasupra drumului formării tinerei generații, prin consilierea 
permanentă a părinților 
         Iată câteva porunci ale părintelui modern: 
  
*Să dai copilului un sentiment de securitate; 
*Să dai copilului sentimentul că este iubit și dorit; 
*Să eviți amenințările, pedepsele fizice exagerate; 
*Să-l înveți pe copil cu independența și să-l determini să-și asume responsabilitățile; 
*Să rămâi calm și să nu te șocheze manifestările intelectuale ale copilului; 
*Să fi tolerant și să eviți conflictele; 
*Să nu-l faci pe copil să se simtă inferior; 
*Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural; 
*Să respecți sentimentul copilului; 
*Să răspunzi cu franchețe la întrebările copilului; 
*Să te intereseze activitățile copilului, chiar dacă nu consideri că este ceva util; 
*Să tratezi dificultățile copilului fără să-l consideri ,,anormal” 
*Să favorizezi creșterea , progresul, fără să hiperprotejezi. 
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