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  The article summarizes pedagogical, ethical, philosophical, epistemologi-

cal and historico-anthropological bases of family development, family upbring-

ing, preparing the growing generation for family life. It shows the possibilities 

of philosophical and axiological education fulfillment of the organic unity of 

the personality formation for the future family component: man and effective 

parent. 
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pentru valori, sentiment al fa-miliei, 
sentiment al copilăriei, problematica 
lumii contempora-ne, noile educaţii, 
identitate psihosocială, etica 
relaţiilor familiale, construcţia sine-
lui. 

Apariţia conceptului de educaţie 
pentru familie constituie o etapă cali-
tativ nouă în evoluţia conceptelor 
din domeniul ştiin- ţelor educaţiei, a 
reprezentărilor şi judecăţilor cu 
privire la demersul educaţional ce 
vizează formarea şi dezvoltarea per-
sonalităţii în vederea realizării ro-
lurilor familiale, deschiderea 
acestuia spre imperativele lumii 
contemporane. 

Geneza conceptului educaţia 
pentru familie include următoarele 
etape: 

 în ultimele decenii ale secolului  

al XX-lea politicienii şi savanţii din 
diverse domenii au identificat noi 
tipuri de probleme sociale, printre 
care şi problema deteriorării fami-
liei, care se impun atît prin carac-
terul lor complex şi grav, cît şi 
printr-un proces rapid de globaliza-
re; 

 imperativul dezvoltării armoni- 
oase a familiei este formulat în pro-
gramele şi recomandările UNESCO, 
definite în anul 1978, şi este 
promovat de această organizaţie in-
ternaţională după 1990, în formula 
educaţia pentru valori [1], abordată cu 
referire la om, şi problematica lumii 
contemporane privind domeniul moral 
şi civic, natura şi mediul cultural şi 
tehnologic. În această categorie sunt 
incluse: educaţia pentru cetăţenia dem-
ocratică, educaţia pentru munca de cali-

tate, educaţia pentru viaţa privată 5; 

 implementarea cursului de "Eti- 
că şi psihologie a vieţii de familie" în 
clasele superioare ale şcolii medii de 
cultură generală în fosta U.R.S.S., 
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începînd cu anul 1984, în pofida un-
or carenţe ideologice ale acestuia, a 
demonstrat interesul adolescenţilor 
pentru studierea diverselor aspecte 
ale vieţii de familie; 

 desemnarea unui domeniu se- 
parat al educaţiei – educaţia pentru 
viaţa de familie şi economia modernă, 
pe care Văideanu G. îl consideră 
prioritar pentru deceniile 2001-2020; 

Din studiile de antropologie pe- 
dagogică şi etnologie (a se vedea [2; 
12; 13]) desprindem ideea esenţială 
conform căreia o lume în perpetuă 
schimbare cere o adaptare rapidă şi 
responsabilă a personalităţii umane 
la condiţiile inovaţiilor şi ale re-
formelor sociale, însă necesită şi o 
ancorare echilibrată în astfel de val-
ori eterne, precum este familia. 

În acest context apare necesi-
tatea redefinirii şi eficientizării in-
fluenţei familiei, celei mai vechi in-
stituţii sociale în plan antropologic 
şi sociologic, şi a uneia dintre cele 
mai importante valori socio-umane, 
în plan filozofic şi moral, care con-
feră sens profund vieţii omului, îi 
asigură fericirea, sănătatea fizică şi 
echilibrul psihologic; construcţia si-
nelui şi integrarea lui în societate. 

În ştiinţă s-a conturat pe deplin 
ideea că viaţa socială şi dezvoltarea 
umană nu pot evolua şi prospera 
fără un mediu natural şi social 
adecvat, fără cultură, fără o şcoală 
care pregăteşte individul pentru via-
ţă, fără cadrul stabilizator al fami-
liei, fără pace şi cooperare. Pacea nu 
poate fi autentică în afara valorilor, 
fără toleranţă şi responsabilitate, 
fără respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale. 

Noile educaţii reflectă amplu pro-
blematica vizată prin obiectivele pro-
puse, care conferă şi denumirea fiecărei 
structuri de conţinut specific, realiza-
bile ca modul sau disciplină de studiu, 
concepută strategic în plan disciplinar, 
dar mai ales interdisciplinar, pluridisci-

plinar şi chiar transdisciplinar 5, p. 

152. 

Dacă am acceptat faptul că edu-
caţia pentru viaţa privată reprezintă 
un deziderat al noilor educaţii în 
formă de tendinţă-răspuns, ce are ca 
obiectiv general formarea/dezvol-
tarea personalităţii în vederea real-
izării rolurilor pe care fiecare in-
divid şi le asumă în viaţa de adult, 
apoi acesta determină proiectarea şi 
realizarea continuă a unor conţinu-
turi specifice, ca de exemplu: educaţia 
pentru sănătate, educaţia pentru com-
pasiune şi respect reciproc şi, desigur, 

educaţia pentru familie 5, 6. 

Abordarea educaţiei pentru 
familie din perspectiva filozofiei 
educaţiei este relevantă şi prin pris-
ma concepţiei lui John Dewey, care 
considera educaţia mijloc remarcabil 
prin care este realizată unirea dintre 
cunoaştere şi valorile ce acţionează 
realmente în conduita concretă. 
Diferenţa dintre practicile edu-
caţionale orientate spre un anumit 
scop şi o educaţie care este condusă 
orbeşte de obiceiurile şi tradiţiile ce nu 
au fost cercetate se poate echivala cu 
diferenţa dintre drumul parcurs spre un 
anumit scop şi unul parcurs la întîm-

plare apud. 11. 

Bazîndu-ne pe premisa că edu-
caţia reprezintă un ansamblu de in-
fluenţe socioculturale parvenite din 
planul formal-nonformal-informal, 
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sensul educaţiei poate fi sinonim cu en-
culturaţia, deci reprezintă un proces 
de introducere a educatului, fie el copil 
sau adult, în cultura în care există şi 
care îi oferă acestuia metodele şi mijlo-
acele general acceptate pentru a trăi şi a 

munci în societate 5, 7. 

Apelînd la concepţia filozofică 
privind cultura ecologică a per-
sonalităţii umane [4], teoria edu-
caţiei sistemice de rol a formării per-
sonalităţii [14], în baza analizei com-
parative a acestora cu esenţa şi 
scopul enculturaţiei, care orientează 
la formarea integră a personalităţii 
prin cultura neamului său şi cea 
general-umană, ajungem la 
asumpţiile etnopedagogiei ce ne 
plasează în perspicacitatea 
tradiţiilor populare [12]. 

De aici putem conchide că educaţia 
pentru familie poate fi considerată drept 
un fenomen social şi un proces amplu 
de pregătire a copilului pentru existenţa 
lui prezentă şi viitoare în familia şi cul-
tura neamului său. Educaţia adultului 
în direcţia respectivă este, în plus, şi o 
modalitate de autoperfecţionare şi in-
struire continuă. 

Prin urmare, educaţia pentru fami-
lie din perspectivă filozofică antrenează 
mai multe aspecte: epistemologic, deoa-
rece presupune o cunoaştere profundă a 
fenomenului vizat; teleologic, fiind ori-
entat spre anumite finalităţi; compre-
hensiv, fiindcă denotă aspiraţia la inte-
gralitate; axiologic, deoarece presupune 
promovarea valorilor, şi etic, incluzînd 
formarea şi valorizarea virtuţilor moral-
etice. 

Chintesenţa fenomenului EF din 
optica filozofică se poate exprima 
prin cuvintele lui Im. Kant: 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 pe-
dagogie un studiu; altfel nu este nimic 
de sperat de la dînsa, iar educaţia este 
încredinţată unor oameni cu pregătire 

rea 9. 

Paradigma EF nu a fost şi nu es-
te una limitată nici teoretic, nici 
metodologic şi nici praxiologic, fiind 
mai curînd una poliaspectuală. Cer-
cetînd din punct de vedere al 
metodologiei pedagogice conceptul 
EF, nu putem trece cu vederea ex-
aminarea acestuia din perspectiva 
antropologică şi sociologică a 
corelaţiei dintre construcţia sinelui, 
educaţia familială, cultură şi educaţia 
pentru familie [1; 3; 5; 6; 12]. 

Construcţia sinelui reprezintă, în 
linii generale, scopul educaţiei. Edu-
caţia sau intervenţia educativă ale cărei 
principale note de conţinut se referă la 
formele, metodele şi mijloacele organiza-
te, sistematice, mai mult sau mai puţin 
instituţionalizate, prin care socie-
tatea/statul intervine în evoluţia psi-
hosocială a individului devine o esenţă 
particulară a conceptului de construcţie 

a sinelui 12, p.20, dar reprezintă 
totodată şi o perspectivă metodo-
logică. 

Construcţia sinelui se desfăşoară 
într-un cadru social prin intermediul 
transmiterii intergeneraţionale şi in-
teriorizării cvasi-mecaniciste a unui sis-
tem de valori-norme-reguli sau prin 
identificarea individului cu un mo-
del de personalitate adecvat so-
cietăţii. În precizarea acestui proces 
aplicăm noţiunea de socializare a lui 
Durkheim E., ceea ce înseamnă a in-
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tra în legătură socială, în afara căreia 
nu poate fi construit sinele; familia 
deţinînd aici un loc prioritar [8]. 

Recunoaşterea existenţei a cinci 
niveluri de realitate, în care se va afla 
individul pe parcursul vieţii şi pentru 
care urmează a fi educat, ne-a orientat 
spre filozofia practică, parte compo-
nentă a filozofiei, consacrată acţiunii 
umane. Ea înglobează filozofia morală a 
cărei problemă fundamentală este aceea 
a menirii omului în lume [7]. Filozofia 
practică polemizează cu filozofia te-
oretică şi filozofia morală. Didier J. 
consideră că filozofia practică poate fi 
formulată chiar în termenii lui Im. 
Kant ca un răspuns la întrebarea: "Ce 
trebuie să fac?” pe cînd filozofia te-
oretică răspunde întrebării "Ce pot 
cunoaşte?". Astfel, scopul filozofiei 
practice este să le arate oamenilor 
condiţiile (sociale, economice, 
politice), iar filozofia morală ghidează 
etica comportamentului care le-ar 
permite să dobîndească fericirea. În 
consens cu aceste exigenţe ale 
filozofiei practice este teoria educaţiei 
sistemice de rol a formării personalităţii 
copilului, elaborată de savantul rus 
Таланчук M. Н. (1991) şi concepţia 
formării modului de viaţă demn de Om 
(Щуркова Н. Е., 2003), de la care a 
pornit investigaţia noastră. Ne-am 
propus să realizăm educaţia pentru 
familie prin valorizarea celor cinci ti-
puri de socium, accentul fiind pus pe 
familie şi instituţia de învăţămînt, 
abordarea cărora în tripla ipostază de 
actor-agent-partener educativ va asi-
gura construcţia sinelui în corelaţie cu 
rolurile sociale de familist, părinte, 
fiu/fiică, profesionist cetăţean, al ţării 
şi lumii, apt de autoperfecţionare, au-
toactualizare şi creare a unui mod de 

viaţă demn de Om [13]. 

Rămînînd în aria aceloraşi de-
limitări conceptuale, putem semnala 
faptul că cercetătoarea română Stăn-
ciulescu E., în studiul său "Sociolo-
gia educaţiei familiale" (2002), 
menţionează, în mod deosebit, că 
educaţia/construcţia sinelui este 
înţeleasă ca un ansamblu dinamic al 
legăturilor sociale, instituţionale, mo-
rale, faţă în faţă etc., prin care sunt 
modelate şi remodelate progresiv struc-
turile subiective, care îl fac pe individ 
capabil să se iniţieze şi să se cultive, la 
rîndul său, în calitate de personalitate 

autonomă 12, p. 21. 

Influenţa familiilor se exercită în 
interiorul unei reţele complexe de 
actori educativi în colaborare strînsă 
unul cu altul. Prin urmare, putem 
conchide că educaţia contemporană nu 
este monopolizată nici de şcoală, nici de 
familie, însă, în acelaşi timp, rolul 
familiilor contemporane în construcţia 
sinelui rămîne important şi nu se re-
duce la socializarea primară, aşa cum 

consideră unii teoreticieni 12, p. 23, ci 
este mult mai amplu şi rezidă în 
transmiterea intergeneraţională a 
unui sistem cultural de valori. 

Educaţia şi pregătirea tinerei ge-
neraţii pentru viaţa de familie, în 
esenţă, îşi are originea în ritualurile 
străvechi, ce se numeau iniţiaţii, prin 
care se controla maturitatea tinerilor 
şi pregătirea lor de muncă, viaţă şi 
continuitatea speciei umane. Istoria 
culturii civilizaţiei şi antropologia 
ne demonstrează că la toate popoa-
rele şi în toate timpurile au existat 
anumite cerinţe, cărora trebuiau să 
corespundă tinerii pentru a fi incluşi 
în viaţa generaţiilor mature. 
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Problema rolului educativ al fa-
miliei şi al părinţilor vizînd pre-
gătirea pentru viaţa de familie este o 
descoperire a omenirii, fiind un fe-
nomen socio-uman psihologic şi pe-
dagogic, legat de apariţia şi evoluţia 
sentimentului copilăriei şi a sentimen-
tului familiei. Pentru a stabili legita-
tea dezvoltativă a fenomenului stu-
diat, apelăm la istoria pedagogiei, 
sociologia educaţiei familiale şi an-
tropologia pedagogică. Conform ap-
recierilor savanţilor Ariès Ph. (1973), 
De Mause (1974), Shorter Ed. (1975), 
Flandrin J. L. (1976), Kon I. S. (1979), 
Stănciulescu E. (1997), sentimentul 
familiei şi cel al copilăriei s-au con-
stituit treptat şi simultan, unul în 
corelaţie cu celălalt şi au contribuit 
la conştientizarea necesităţii de pre-
gătire a omului pentru viaţa de fam-
ilie. 

Sentimentul copilăriei, din punct 
de vedere istoric, apare, potrivit opi-
niei sociologului francez Ariès Ph. 
(1973), în două etape: în secolul al 
XVI-lea se naşte un prim sentiment 
al copilăriei (mignotage), iar în seco-
lul al XVII-lea apare cel de-al doilea 
sentiment al copilăriei, care se con-
sideră mai matur, mai conştient şi se 
corelează cu un şir de modificări 
survenite în funcţia educativă a fam-
iliei, devenind o miză importantă 
pentru părinţi. În lucrările sale Ariès 
Ph. (1968; 1973) afirma că apariţia 
sentimentului copilăriei şi a in-
teresului părinţilor pentru educaţia 
copiilor sînt istoric simultane cu 
dezvoltarea educaţiei şcolare [2]. 

De Mause consideră că întreaga 
istorie a raporturilor părinţi-copii a 
fost, pînă la începutul secolului al 

XX-lea, un neîntrerupt şir de violenţe, 
un lung martiriu, care a parcurs mai 
multe etape: pruncuciderea pînă la 
secolul al IV-lea; abandonul, plasarea 
copilului în alte familii sau instituţii; 
ambivalenţa, ce denotă ataşament şi o 
creştere a violenţei exagerate asupra 
copilului din considerente educative, 
începînd cu sec. al XVI-lea. Către sec. 
al XVIII-lea, copilul intră în universul 
emoţional al părinţilor, fără a avea 
un loc central, dezvăluind o nouă 
etapă – intruziunea, în care părinţii 
tind să domine spiritul şi voinţa 
copiilor. Socializarea se observă ca 
fenomen pedagogic la sfîrşitul sec. al 
XIX-lea, părinţii fiind preocupaţi de 
adaptarea economică şi socială a 
copiilor lor. Susţinerea, helping mode, 
este proprie societăţii contemporane, 
în care părinţii caută să satisfacă ne-
voile particulare ale copiilor, susţi-
nîndu-i moral şi economic [apud. 3]. 

Ideea educaţiei pentru familie in-
teracţionează cu ideea despre for-
marea deprinderilor de viaţă şi in-
struirea tuturor, avînd originea în 
opera fundamentală a lui Ian Amos 
Comenius "Didactica magnă" (1657). 
În capitolul IX, subcapitolul 1, sa-
vantul ceh scrie despre şcoala pentru 
toţi, care trebuie să fie frecventată de 
toţi copiii, băieţi şi fete, atît a celor bogaţi, 
cît şi a celor săraci; aceştia să fie învăţaţi 
de toate pentru a-i pregăti de viaţa cotidi-
ană, de treburile vieţii de timpuriu 

apud. 11. 

Comenius evidenţiază faptul că 
femeile trebuiesc învăţate nu în virtutea 
curiozităţii lor, ci pentru o comportare 
bună, onestă şi fericire. E necesar de 
învăţat femeile acele lucruri care le vor 
servi pentru a-şi organiza cu demnitate 
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propria viaţă şi viaţa domestică, pentru 
a avea grijă de sine şi bunăstarea 

soţului, copiilor şi a familiei apud.11. 

În lucrarea sa "Pampaedia", Co-
menius emite ideea unei educaţii şi 
autoperfecţionări pe parcursul 
întregii vieţi umane: Tota vita schola 
est, scria el, anticipînd cu patru 
secole principiul educaţiei perma-
nente. O contribuţie remarcabilă 
privind ideea pregătirii fetelor 
pentru viaţa familială a avut opera 
lui Fenelon Fr. "Tratat despre edu-
caţia fetelor" (1687), în care autorul 
analizează calităţile acestora şi 
menţionează că ele pot avea o influ-
enţă benefică asupra moravurilor so-
cietăţii în general, asupra bărbatului şi 
copiilor în special. O educaţie greşită 
dată fetelor, poate provoca mult rău, 
întrucît neorînduielile bărbaţilor rezultă 
adesea dintr-o carenţă a educaţiei 

primită de la mamele lor apud.11. 

Pedagogul francez promovează 
educaţia fetelor într-un secol cînd 
femeia era considerată fiinţă inferio-
ară bărbatului. Orizontul cultural pe 
care Fenelon îl rezerva fetelor in-
clude pregătirea pentru îndatoririle 
de soţie, mamă şi gospodină, dar 
care conţine şi elemente de cultură 
generală. Multe din ideile privind 
pregătirea tinerilor pentru viaţă ale 
lui Comenius şi Fenelon au fost 
preluate şi continuate de Rousseau 
J.-J. în opera sa "Emil ou de 
l’éducation" (1762), în care savantul 
descrie pro-cesul educaţional al 
băiatului Emil şi al fetei Sofia, de la 
naştere pînă la majorat. 

Rousseau J.-J. abordează prob-
lema educaţiei sexuale ca parte com-
ponentă a educaţiei pentru familie. 

Viaţa simplă de ţară, excursiile, 
vînătoarea, munca fizică vor orienta 
spiritul spre alte preocupări şi vor do-
moli simţurile... La vîrsta de 20 de ani 
Emil o întîlneşte pe Sofia cu care se va 
căsători... Emil şi Sofia vor putea să 
ducă o viaţă senină şi plină de bucurii, 
la ţară într-o atmosferă de afecţiune fa-

milială apud. 11. 

Rousseau J.-J., îi rezervă femeii 
aceeaşi educaţie pe care i-au atribuit-o 
predecesorii săi, ce ar asigura formarea 
ei în calitate de soţie, gospodină şi ma-
mă bună, onestă, însă, spre deosebire 
de aceştia, la el şi bărbatul, în calitate 
de soţ, e dator să fie model de conduită 
morală şi un bun familist. 

În acest timp, în spaţiul occi-
dental se conturează pe deplin un 
nou sistem de educaţie a tinerei ge-
neraţii, propus de filozoful englez 
Spencer H., ce porneşte de la activi-
tăţile dominante ale omului, printre 
care un loc important îl ocupă famil-
ia [11]. Astfel, pregătirea tinerilor 
trebuie să asigure: garantarea 
sănătăţii şi a forţelor fizice, cîştiga-
rea mijloacelor de trai, întreţinerea 
familiei şi educaţia copiilor, menţi-
nerea ordinii sociale şi politice, ac-
tivitatea ce se desfăşoară în timpul 
liber pentru satisfacerea sentimen-
telor şi a gustului pentru frumos. 
Evidenţiind ac-tivităţile de bază ale 
omului, Spen-cer stabileşte cinci 
ipostaze ale fiinţei umane în care 
aceasta se află pe parcursul vieţii: 
cea de individ biologic, profesionist, în 
calitate de părinte, cetăţean şi membru 
al unei societăţi cu un nivel înalt de 
cultură, care îi oferă timp liber şi posi-
bilităţi de a se cultiva.  

Aceste consideraţii ne permit să 
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conchidem ca Spencer H. este, de 
fapt, nu numai predecesorul teore-
tic, ci şi cel practic al lui Berge An-
dre, care scrie despre profesiunea de 
părinte şi exercitarea acesteia în 
opera sa cu acelaşi titlu, apărută în 
1956. 

Se pare relevant faptul că în 
sprijinul analizei date putem sem-
nala şi un şir întreg de cercetători în 
domeniul psihologiei, pe care îi in-
teresează în mod special particular-
ităţile psihologice de formare a per-
sonalităţii copilului şi familia (All-
port G., 1981; Debesse M., 1962; 
Şchiopu U., 1997); relaţiile interper-
sonale dintre membrii familiei şi in-
fluenţa acestora asupra comporta-
mentului copiilor şi al adulţilor 
(Remschmidt H., 1994; Mitrofan I., 
1998; Kratohvil S., 2002; Райгород-
ский Д. Я., 2002 etc.); motivaţia 
comportamentelor familiale, şi, de-
sigur, posibilităţile de diagnostic, 
pronostic şi corectare a acestora (Ко-
валев С. В., 1991; Eysenck H. Y., 
2002; Levi V l., 2003; Barbara de An-
gelis, 1998 etc.). 

Aportul investigaţional al sa-
vanţilor din domeniul sociologiei şi 
antropologiei este desemnat de stud-
ierea evoluţiei societăţii în raport cu 
familia şi educaţia copilului, pregătirii 
acestuia pentru realizarea rolurilor 
sociale de părinte şi familist (Ушин-
ский К. Д., 1948; Ariès Ph., 1963; Bal-
lion R., 1982; Durkheim E., 1980; Zani 
B., 2003; Palmonari A., 2003; Stănci-
ulescu E., 1997; 2002 etc.). 

În ceea ce priveşte aspectul edu-
caţiei pentru familie în medicină, 
putem menţiona abordările teoretice 
şi practice în vederea formării abil-

ităţilor şi competenţelor parentale 
privind ocrotirea sănătăţii mamei şi 
a copilului în procesul educaţiei fa-
miliale, igiena vieţii de familie şi a 
relaţiilor sexuale (Лесгафт П. Ф., 
1890; Kaптерев П. Ф.; Spoc B.); edu-
caţia pentru sănătate în cadrul fami-
liei, diagnosticarea şi corecţia 
relaţiilor de gen şi interpersonale 
copii-părinţi, soţ-soţie (Berne Er., 
1994; Эйдемиллер Э. Г., 1998; Ius-
tiţkas V., 1991; Курпатов A., 2003; 
Miroiu M., 2001; Enăchescu C., 2000 
ş.a.). 

Întrucît familia reprezintă o for-
maţiune socială creată de om în zorii 
umanităţii, ce continuă şi astăzi să se 
impună prin faptul că generează şi 
perpetuează valori, ea este studiată 
de antropologi pentru semnificaţia 
sa formativă. Antropologul britanic 
Unwin D. a realizat un studiu 
minuţios a 80 de civilizaţii dispărute 
pe parcursul a patru mii de ani şi a 
stabilit următoarea legitate: civili-
zaţia debuta cu un set de reguli şi 
norme morale conservatoare a unor 
comportamente familiale etice 
stricte, în formarea şi promovarea 
cărora familia avea un loc central. În 
măsura în care familia devenea afec-
tată de poluarea valorilor, statutul 
acesteia se dezechilibra, iar civili-
zaţia intra într-un declin ce accelera 

dispariţia ei 1; 7. 

În Ţările Române prima cercetare 
sistematizată în domeniul pedago-
giei privind educaţia în familie şi ori-
entarea acesteia spre formarea vir-
tuţilor morale necesare tinerei gen-
eraţii pentru a se integra în societate 
şi în viaţa de familie poate fi consid-
erat studiul monografic al lui 
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Moiesiodax Iosif "Tratat despre edu-
caţia copiilor" (1779). Lucrarea 
conţine două secţiuni. Prima secţiune 
elucidează educaţia în cadrul fami-
liei, iar a doua – aspectele educaţiei 
şcolare. Intenţia pedagogului a fost 
să pună la dis-poziţia familiilor de 
boieri din Mol-dova o serie de idei 
călăuzitoare în munca educativă: 
echilibrarea atitudinilor de severitate şi 
dragoste ale părinţilor faţă de copii, grija 
pentru moralitatea acestora şi compor-

tarea exemplară a părinţilor 10; 11; 12. 

Un alt pedagog român, I. Slavici, 
abordează nu numai problema edu-
caţiei familiale, ci şi a educaţiei părin-
ţilor şi pregătirii tinerilor pentru viaţa 
de familie, menţionînd că educaţia 
copiilor se poate face cu mult mai bine, 
cu adevărat, dacă se ştie ce este educaţia şi 
cum se procedează în mod raţional, adică 
dacă se acţionează după datele ştiinţei. 
Ştiinţa educaţiei face activitatea educativă 
mai uşoară, mai sigură şi mai plăcută. 
Prin urmare, Slavici I. diferenţia edu-
caţia raţională ce se realizează dintr-o 
pornire naturală, din iubire faţă de 
copil şi cea călăuzită de ştiinţă. Procesul 
de desăvîrşire a fiinţelor printr-o preocu-
pare continuă, sistematică şi perseverentă 
se numeşte cultură. Observăm încă o 
tangenţă importantă a educaţiei fa-
miliale privind construcţia sinelui şi 
educaţia pentru familie cu fenomenul 
sentimentalizării relaţiilor familiale şi 
cultura umană în următoarea idee a 
pedagogului Slavici I.: lucrul funda-
mental în educaţie este deprinderea 
copilului de a purta grijă de sine însuşi; a 
se supraveghea în toate împrejurările şi a 
se stăpîni, acţionînd cînd şi cum ştie el că 
e bine. 

Aşadar, în concepţia lui Slavici 
I., educaţia este un proces de în-

drumare a copiilor pentru ca ei înşişi 
să-şi poarte de grijă, să fie preocupaţi de 
desăvîrşirea morală, care nu trebuie să 
se sfîrşească odată cu crearea familiei, ci 
din contra – să devină mai amplă pe 
parcursul vieţii. Din teza potrivit că-
reia educaţia este o operă de autoedu-
caţie ce se desfăşoară toată viaţa, iar 
orice om poate şi trebuie să se corecteze 
singur [apud.11] decurge că fiecare 
individ este responsabil personal de 
includerea sa în procesul educaţiei 
permanente şi de efortul depus 
pentru a-şi eficientiza competenţele 
sale de familist, părinte şi cetăţean.  

Educaţia familială este apreciată 
ca foarte importantă şi de cercetătorul 
român Dumitrescu-Iaşi C. (1982), 
care susţinea că forţa educativă a pă-
rinţilor decurge din împrejurarea că 
aceştia sunt educatori naturali, repre-
zentînd cea mai influentă categorie 
de Alţii Semnificativi, care trebuie să-şi 
educe copiii în conformitate cu ştiinţa 
morală pentru ca în viitor ei să fie la fel 
nişte părinţi demni, ce vor perpetua 
progresul social [10; 11]. 

Dincolo de explicaţia fe-
nomenului socio-uman ce ţine de 
importanţa educaţiei familiale, mulţi 
teoriticieni din domeniul pedagogiei 
vorbesc despre faptul că anume cul-
tura şi civilizaţia fac insuficientă 
pregătirea pentru viaţă a copiilor 
numai în cadrul familiei, 
menţionînd necesitatea îmbinării 
eforturilor ambelor instituţii sociale. 
Învăţămîntul obligatoriu, scria re-
prezentantul pedago-giei personali-
tare Narly C. (1938), vine să com-
pleteze lipsurile educaţiei familiale. De 
aici o problemă nouă pentru politica 
şcolară. Nu numai pentru virtuţile ei 
trecute şi în mare măsură încă prezente, 
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familia are un cuvînt de spus în edu-
caţie, ci şi pentru faptul că este pe de o 
parte creatorul copilului, iar pe de altă – 
pentru că ea mai mult decît oricine altul 
e în măsură să cunoască şi să apere 
punctul de vedere special al copilului 

10, p.485. 

Astfel, ţinînd cont de necesităţile 
societăţii şi particularităţile procesului 
educaţional cel mai cuminte lucru este 
să se păstreze familiei dreptul pe care în 
mod natural îl are, axînd politicele edu-
caţionale pe colaborare şi parteneriat, 
şcoala, însă, lucrînd la educaţia 
părinţilor, aşa încît statul să ajungă a 
avea în ei un bun sfătuitor şi chiar o 

opoziţie puternică, dar luminată 10, 

p.486. 

Cercetările aspectelor psihope-
dagogice, etice şi morale ale edu-
caţiei, în cadrul realităţii statului 
nostru, au fost pereclitate de even-
imentele istorice şi sociale, care s-au 
produs în regiune, mai cu seamă de 
evenimentele legate de cel de-al II-
lea Război Mondial. 

O cale controversată şi 
anevoioasă a parcurs fenomenul 
educaţiei pentru familie în regimul 
totalitar. De la proclamarea iubirii 
libere şi elaborarea unor documente 
oficiale de tipul Decret despre anula-
rea proprietăţii private asupra femeilor 
(Декрет об отмене частного владе-
ния женщинами), emis în guberniile 
Sa-ratov şi Viatca; apariţia în 1918 la 
Vladimir a unui Decret care cerea: 
Fiecare femeie necăsătorită de la 18 ani 
se declară proprietate a statului şi este 
obligată să se înregistreze la Biroul 
Iubirii Libere, unde bărbaţii de la 19 
pînă la 50 de ani pot să-şi aleagă o 
femeie indiferent de dorinţa acesteia; 

lucrarea profesorului Zalkind A. "12 
precepte sexuale ale proletariatului rev-
oluţionar", în care se menţiona în 
mod deosebit: Atracţia sexuală faţă 
de un obiect dintr-o clasă socială 
antagonistă, moral-opusă se pre-
zintă drept o perversie ca şi atracţia 
faţă de un crocodil sau orangutang ... 
Selectarea sexuală trebuie să se bazeze 
pe linia utilităţii revoluţionar-proletare 
de clasă, pînă la hotărîrile umane cu 
privire la familie ale Congresului 
XXVII al PCUS (1981) şi a Plenarei 
din iunie 1983 a CC al PCUS care 
prevedeau un amplu complex de măsuri 
pentru intensificarea ajutorului acordat 
de stat familiilor cu copii, asigurarea 
unei îmbinări raţionale a educaţiei so-
ciale cu cea familială, îmbunătăţirea 
educaţiei copiilor, pregătirii tineretului 
pentru viaţa de familie [85, p.3]. În lit-
eratura de specialitate se considera 
că pînă la lucrările Congresului al 
XXVII al PCUS poporul sovietic a 
trăit şi s-a format sub egida 
următorului postulat: Viaţa sexuală 
este destinată pentru a crea o generaţie 
sănătoasă din punctul de vedere al 
clasei revoluţionar-proletare, pentru 
folosirea corectă a întregului tezaur en-
ergetic al omului, pentru organizarea 
revoluţio-nar-raţională a bucuriilor 
acestuia, pentru formarea militantă a 

relaţiilor de clasă 13; 14. 

Revoluţia sexuală din Occident 
(mijlocul anilor ’60) şi ideile reform-
iste ale savantului neofroidist Reih 
V., au avut un anumit impact şi 
asupra abordării educaţiei sexuale 
în URSS. Aspectul respectiv se nu-
mea igienico-fiziologic şi includea cu-
noaşterea deosebirilor fiziologice dintre 
organismul femeii şi cel al bărbatului, 
chestiunilor ce ţin de igiena personală 
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3. Evenimentele din lume, cer-
cetările ştiinţifice realizate şi 
problemele demografice cu care se 
confrunta statul sovietic după cel 
de-al doilea Război Mondial au con-
stituit premisele socio-culturale de 
abordare a problemei pregătirii tin-
erilor pentru viaţa de familie, fapt 
care a determinat locul noului curs 
Etica şi psihologia vieţii de familie 
în planul de învăţămînt al şcolii 
medii de cultură generală. 

În societatea sovietică socialistă 
din acea perioadă, căsătoria se con-
sidera o alianţă benevolă, bazată pe 
drepturi egale dintre femeie şi 
bărbat, iar familia se afla sub ocrotirea 
sta-tului (articolul 53, Constituţia 
URSS). Pregătirea tinerilor pentru 
viaţa de familie a încetat a fi o pre-
rogativă a părinţilor şi a devenit o 
problemă de stat. 

În lucrarea sa "Etica şi psihologia 
vieţii de familie" (1986), Гребенни-
ков И. В. elucidează următoarele as-
pecte ce vizează pregătirea tinerei 
generaţii pentru viaţa de familie: as-
pectul general-social, etic, juridic, 
psihologic, igienico-fiziologic, peda-
gogic, estetic şi economic. Pedagogia 
sovietică abordează educaţia şi 
pregătirea tinerei generaţii pentru 
viaţa de familie ca pe o latură compo-
nentă a procesului general de formare a 
personalităţii multilateral dezvoltate. 

Cursul "Etica şi psihologia vieţii 
de familie" a fost inclus în planurile 
de învăţămînt în limita de 34 de ore: 
cîte 17 ore pentru clasele a IX-a şi 17 
ore pentru clasele a X-a. Scopul de 
bază al cursului preconiza formarea 
la tineri şi tinere a necesităţii de înte-
meiere a familiei, pregătirea lor pentru 

căsătorie, formarea priceperii de consti-
tuire corectă a relaţiilor din sînul fami-
liei şi de educare a viitorilor copii, edu-
carea unei atitudini intransingente faţă 
de concepţiile burgheze referitoare la 
familie. 

Pregătirea elevilor din clasele 
superioare pentru viaţa de familie se 
desfăşura conform programului 
vizat, se completa şi se aprofunda în 
cadrul activităţilor extradidactice. O 
mare atenţie se acorda selectării cad-
relor didactice implicate în predarea 
"Eticii şi psihologiei vieţii de fami-
lie". Гребенников И. В. a reliefat o 
idee foarte importantă, menţionînd 
că predarea lecţiilor de etică şi psiholo-
gie a vieţii de familie e o chestiune ex-
traordinar de fină, complexă şi ne-
obişnuită. Această idee a fost prelu-
ată de la Сухомлинский В. А., care 
a abordat problema pregătirii tineri-
lor pentru viaţa de familie încă în 
anii '60 ai secolului trecut [6]. 

Lucrările lui Гребенников И. В., 
Дубровина И. В., Разумихина Г. 
П., Афанасьева Т. М., care au pus 
bazele educaţiei şi pregătirii tineri-
lor pentru viaţa de familie în URSS, 
au drept suport concepţiile pro-
gresiste ale lui Каптерев П. Ф., Лес-
гафт П. Ф., Макаренко А. С. şi Су-
хомлинский В. А. cu privire la edu-
caţia părinţilor şi copiilor în vederea 
realizării sale în calitate de cetăţean, 
familist şi părinte. 

Răscrucea de milenii s-a înscris 
destul de dramatic în toate domeniile 
vieţii sociale: ecologie, economie, 
politică, religie, educaţie, cultură, dar 
savanţii şi experienţa empirică au 
demonstrat că numai omul este în stare 
să-şi regîndească şi reconstruiască viaţa 
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după o nouă logică, o logică ce îmbină 
armonios localul cu globalul, personalul 
cu socialul, natura cu tehnologiile avan-
sate [4; 5], credinţa cu valorile funda-
mentale ale umanităţii. Un criteriu 
important al conştientizării PLC şi 
tendinţei insistente de schimbare a 
realităţii este declararea anului 2004 
de către ONU drept An Inter-
naţional al Familiei. 

Sinteza realizată privind geneza 
conceptelor şi abordările teoretice, 
ne-a determinat să revenim asupra 
acestora cu unele precizări: 

   Educaţia pentru familie este 
definită ca un concept din domeniul 
ştiinţelor educaţiei, care reuneşte 
practicile, rep-rezentările, judecăţile 
şi strategiile educative cu privire la 
formarea şi dezvoltarea personal-
ităţii în vederea realizării eficiente a 
rolurilor familiale. Ca fenomen ped-
agogic, EF include ansamblul prac-
ticilor educaţionale şi poate avea 
următoarele sensuri: 

 element constitutiv al educaţiei 
pentru viaţa privată;  
formă de intervenţie pedagogică sau 
socio-educativă la nivel formal-non-
formal-informal, ce vizează educaţia 
copiilor şi a adulţilor privind realiz-
area rolurilor familiale; 

 un nou conţinut specific al noilor 
educaţii, care poate fi angajat la dif-
erite niveluri strategice şi poate fi 
raportat la conţinuturile generale ale 
educaţiei: educaţia morală, intelec-
tuală, tehno- logică, estetică, psi-
hofizică a personalităţii umane. 
   Educaţia familială, în interpretarea 
noastră, reprezintă demersul educa-
tiv al familiei, orientat spre for-
marea-dezvoltarea personalităţii 

copilului, ce include ansamblul de 
relaţii, influenţe şi acţiuni în vederea 
realizării rolurilor sociale. 
   Sentiment al familiei este un concept 
aplicat în sociologia educaţiei famil-
iale, introdus în circuitul ştiinţific de 
Ariès Ph. (1973) şi desemnează o 
atitudine nouă faţă de raportul 
familie-comu-nitate, apărută în so-
cietăţile moderne simultan cu senti-
mentul copilăriei. Sen-timentul fami-
liei se caracterizează prin definirea 
acesteia ca grup distinct, ce are o 
viaţă intimă şi implică modificarea 
psihologică a relaţiilor între membrii 
familiei. Anticipînd, putem menţio-
na că în afara sentimentelor vizate 
educaţia pentru familie îşi    
     pierde esenţa. 

Sentiment al copilăriei, concept ce 
desemnează atitudinea cu privire la 
copii şi se caracterizează prin in-
teresul, ataşamentul şi respectul pe 
care îl manifestă părinţii pentru 
copiii lor privind sănătatea şi edu-
caţia acestora. Conceptul a fost in-
clus în circuitul ştiinţific de Ariès 
Ph. (1973). 

Problematica lumii contemporane, 
probleme de anvergură planetară 
ale prezentului, ca de exemplu: sub-
minarea echilibrului ecologic, di-
minuarea resurselor naturale; con-
flictele armate şi terorismul, criza 
valorilor şi a moralei, deteriorarea 
familiei, încălcarea drepturilor omu-
lui etc., definite astfel de UNESCO. 

Noile educaţii, noi conţinuturi 
educaţionale, constituite ca răspun-
suri mobilizatoare, definite la 1978 
în programele şi recomandările 
UNESCO, confirmate în Carta Terrei 
(1992) [3; 4; 5; 6; 13; 14]. 
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Problema cercetării noastre re-
zidă în reconsiderarea etico-filo-
zofică şi socio-pedagogică a edu-
caţiei pentru familie, în studierea 
aspectului formativ al EF, a impac-
tului pozitiv asupra tinerei generaţii 
şi a adulţilor cu privire la crearea 
familiilor durabile, la armonizarea 
re-laţiilor familiale, eficientizarea 
competenţelor parentale şi consoli-
darea familiei. Analiza întreprinsă 
ne per-mite să conchidem că edu-
caţia pentru familie este strîns legată 
de educaţia familială şi educaţia re-
alizată în cadrul formal-nonformal-
infor-mal. 

În pedagogia modernă şi ştiinţa 

pedagogică formată în spaţiul ex-
sovietic, educaţia şi pregătirea tiner-
ilor pentru viaţa de familie nu şi-a 
găsit o reflectare amplă şi sistemică, 
aceasta nefiind abordată prin pris-
ma PLC în contextul noilor educaţii 
şi teoriei educaţiei cognitive. 

În ceea ce priveşte efortul Re-

publicii Moldova în procesul com-

plex de racordare la standardele edu-

caţionale europene şi mondiale este 

important să stabilim priorităţile ed-

ucaţiei pentru familie, să ela-boram 

sistemul EF, fundamentele teoretice 

şi metodologice ale aces-teia, 

raportîndu-le la conţinuturile şi for-

mele generale ale educaţiei.
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