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Abstract: The aim of parents counselling is oriented to educational tasks and new edu-

cative competences formation. The objectives of all claims initiated by parents’ education 

mean a change in family education subject, a change that appears at the level of attitudes (in 

opinions and valuable judgments), at the level of behaviours (in the field of interferences that 

join when two or more people interact). Counselling sessions can be structured in various 

aspects, being adapted to the individuality of the persons and to the specific problems they 

face. Parents’ education refers to the support of the already manifested parenthood.  
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Consilierea părinţilor se realizea-

ză prin programe care prevăd diverse 

tipuri de activităţi educaţionale. În așa 

fel, în viziunea lui E. Vrăjmaș, „sunt 

programe care se ocupă de toţi pă-

rinţii, de funcţia educativă a familiei 

şi de formarea părinţilor ca educatori 

responsabili” [10, p. 55]. 

Consilierea şi educaţia părinţi-

lor. Cu privire la programe, trebuie să 

menţionăm că nu există un program 

sau un anume model, ci „nenumărate 

modele de rezolvare, numeroase pro-

grame” [ibidem, p. 55], care contribuie 

la soluţionarea diverselor situaţii pentru 

o viaţă mai decentă pentru întreaga 

familie. 

În lucrarea de față propunem să 

prezentăm un model destinat activită-

ţilor la şedinţele de educaţie a părinţi-

lor, cât şi în afara acestora. Modelul 

este constituit din următoarele compo-

nente: teleologie (sistemul de obiective), 

conţinuturi (materii de predare/învăţa-

re/evaluare), tehnologii (metodologie), 

epistemologie (baza conceptuală). 

Specificul activităţilor presupune 

o flexibilitate a conţinuturilor propuse. 

Sistemul de obiective prezentate sunt 

„mai curând, nişte repere teleologice 

pentru activitatea dirigintelui (a edu-

catorului – n.n.), solicitând acestuia 

să-şi racordeze activitatea mai mult la 

conceptul educaţional preconizat, de-

cât la obiectivele propriu-zise [...]” [8, 

p. 7]. 

Conţinuturile sunt flexibile, şe-

dinţele cu părinţii se vor desfăşura pe 

„materii imperative” atât în baza con-

ceptului general educaţional, cât şi în 

baza unor situaţii educaţionale reale. 

Metodologiile educaţionale refe-

ritoare la activitatea educatorului se 

vor stabili în dependenţă de particula-

rităţile psihologice şi de vârstă ale co-

piilor, de caracteristicile de personali-

tate a acestora şi de tematici stabilite 

în activităţile educaţionale respective. 
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Activităţile educaţionale sunt acti-
vităţi formative (educative şi de consi-
liere), informative, de orientare şi spri-
jin material (după tipul de acţiuni); acti-
vităţi desfăşurate în relaţia de partene-
riat, activităţi de durată/periodice/spo-
radice; activităţi în dependenţă de 
modul de personalizare a intervenţiei. 

Repere conceptuale 
Educaţia părinţilor este concepută 

ca una din direcţiile cele mai importante 
în necesitatea „construirii comporta-
mentelor parentale” încă de la vârstele 
mici ale copiilor [11, p. 63]. Atunci 
când dorim să avem o generaţie „să-
nătoasă” educaţional, este primordială 
intervenţia socio-educativă asupra pă-
rinţilor prin anumite tipuri de acţiuni 
adresate numai părinţilor, nu şi copii-
lor sau bunicilor şi rudelor apropiate. 

Pentru a fi un bun părinte nu este 

suficient să-ţi iubeşti copilul şi nici să 
ai anumite cunoştinţe sau comporta-

mente. Orice program sau model de 
educaţie a părinţilor are în vedere 

anumite variabile pe care le fixează ca 
obiective şi repere: 

- caracteristicile personale ale copiilor; 
- experienţa personală de viaţă şi 

experienţa propriei familii; 
- motivaţia părinţilor şi gradul lor de 

implicare; 
- timpul acordat acestor activităţi; 

- condiţiile sociale şi economice; 
- modelele socio-culturale, pe care 

fiecare părinte le-a primit prin ex-

perienţa proprie; 
- competenţa părinţilor de a face 

faţă stresului; 
- relaţiile cu cei din afara sferei fa-

miliale; 
- sensibilitatea părinţilor în a identi-

fica nevoile reale ale copiilor lor; 
- dorinţa de schimbare în condiţiile 

actuale; 
- flexibilitatea în concepţii şi atitudini 

etc. [Lamb J., Lamb W. A., 1978, 

Parent Education and Elementary 

Conseling, Ilumau Science Presse, 
New York] 

Scopul consilierii părinţilor este 

centrat pe sarcinile şi faptele educa-

ţionale, pe formarea competenţelor 

educative noi. Obiectivele tuturor de-

mersurilor iniţiate de educaţie a părin-

ţilor sunt instalarea unei schimbări în 

materie de educaţie familială, schim-

bare care se manifestă la nivelul atitu-

dinilor (în opinii şi judecăţi de va-

loare), fie la nivelul comportamente-

lor (în câmpul intervenţiilor care fu-

zionează atunci când două sau mai 

multe persoane interacţionează). 

Obiective generale: 

 formarea reprezentărilor privind 

procesul de consiliere a părinţilor; 

 formarea atitudinii pozitive faţă de 

părinţi şi realizarea rolurilor familiale; 

 dezvoltarea achiziţiilor cognitive, 

psihologice şi socio-afective privind 

priceperea, cunoaşterea şi stăpânirea 

unui mod de viaţă familial sănătos; 

 formarea competenţelor de co-

municare eficientă şi de comportare 

civilizată în societate (comunitate); 

 cultivarea valorilor moral-spiri-

tuale prin prisma relaţiilor familiale 

armonioase. 

La finele activităţilor, părinţii vor 

fi capabili să atingă următoarele nive-

luri de competenţă; 

La nivel de cunoaştere: 

- cunoaşterea particularităţilor spe-

cifice sărbătorilor; 

- distingerea formelor şi modalită-

ţilor de colaborare în familie; 

- cunoaşterea regulilor de compor-

tare în familie şi societate; 

- descrierea diverselor activităţi 

educaţionale; 

- identificarea elementelor obliga-

torii ale costumului popular; 
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- cunoaşterea semnelor distincte 

ale sărbătorilor de Sfintele Paşti; 

- descrierea culturii etnice ca feno-

men general-uman. 

La nivel de aplicare: 

- determinarea corectă a particula-

rităţilor adulţilor şi copiilor; 

- utilizarea în comunicare a formu-

lelor de politeţe; folosirea adecvată a 

adresărilor, a salutului; 

- respectarea regulilor de compor-

tare în familie şi în societate; 

- manifestarea dragostei, respectu-

lui faţă de alte persoane, empatie, pre-

zentarea cauzelor situaţiilor de risc 

pentru dezvoltarea copiilor. 

La nivel de integrare: 

- elaborarea unui scenariu al unei 

acţiuni (şezători, sărbători, ieşire în 

natură) cu familia; 

- elaborarea regimului zilei în fa-

milie; 

- elaborarea unui plan de acţiuni în 

cadrul familiei; 

- elaborarea unui plan de soluţio-

nare a conflictelor în familie; 

- respectarea regulilor de convie-

ţuire în familie; 

- elaborarea unui plan de soluţio-

nare a situaţiilor de risc pentru dez-

voltarea copiilor. 

 

Curriculum de consiliere a părinţilor 
 

Competenţe Module, submodule 

 Cunoaşterea noţiunilor de libertate, lege, 
democraţie, demnitate, cinste, adevăr, 
artă, cultură;  

 valorificarea relaţiei: cadru didactic-
elev-părinte;  

 conturarea câtorva idei despre personalita-
tea dirigintelui, a elevului şi a părinţilor; 

 explicarea noţiunii de „orientare” spre 
valori prin valori; 

1. De la dirigenție la consilierea părinţi-

lor 
 Relaţia cadru didactic – elev între dezi-

derat şi realitate; 
 Timpul liber şi educaţia pentru timpul 

liber; 
 Libertate, legi, democraţie; 
 Demnitate, cinste, adevăr; 
 Artă şi cultură naţională; 

 Descrierea particularităţilor etnice ale 
familiei; 

 identificarea continuităţii generaţiilor în 
educaţie; 

 argumentarea etnopsihopedagogiei fami-
liei;  

 descrierea funcţiilor familiei din 
perspectivă populară; 

2. Familia - celulă incipientă în educaţia 

naţională 
 Particularităţile etnice ale familiei; 
 Continuitatea (unitatea) celor trei gene-

raţii; 
 Etnopsihopedagogia familiei; 
 Funcţiile familiei din perspectiva educa-

ţiei populare; 

 Caracterizarea rolului părinţilor şi buni-
cilor în educaţia copiilor; 

 descrierea particularităţilor de vîrstă şi 
individuale ale copiilor; 

 conceperea, identificarea şi caracteriza-
rea mediului etnic al copilului; 

 conceptualizarea colaborării dintre şcoa-
lă şi familie în educaţia populară; 

 explicarea valorilor „cultul mamei”, 
„cultul strămoşilor”, „cultul familiei”, 
„cultul mândriei naţionale” şi rolul 
acestora în educaţie; 

3. Mama şi ,,şcoala maternă’’. Tatăl – 

educator 

 Tipurile de relaţii familiale 
 Mama şi tata – primii educatori. Bunicii 

– educatori; 
 Particularităţile de vârstă şi individuale 

ale copiilor; 
 Mediul etnic al copilului; 
 Relaţia: familie-şcoală-comunitate; 
 Cultul şi cultele educaţiei ce ţin de 

familie; 
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 Conștientizarea caracterului etnic al edu-
caţiei populare;  

 identificarea specificului educaţiei naţio-
nale în contextul etnocultural;  

 descrierea sistemului culturii etnice ca 
fenomen general-uman a libertăţii şi dra-
gostei faţă de om în contextul educaţiei 
populare;  

 conceperea unui joc de rol cu un subiect 
din viaţa familiei cotidiene; 

4. Părinţii şi sistemul etnopedagogic ca 

model de educaţie familială general-

uman 
 Caracterul etnic al educaţiei populare; 
 Educaţia naţională şi unitatea culturii 

pedagogice etnice; 
 Sistemul educaţiei etnice ca fenomen 

general-uman; 
 Pedagogia populară ca model de educa-

ție a libertăţii şi dragostei faţă de om; 

 Explicarea fenomenului educaţia populară; 
 caracterizarea prin exemple a particula-

rităţilor pedagogiei populare: 
 caracterul firesc; 
 caracterul permanent; 
 începutul timpuriu al educaţiei; 
 caracterul experienţei populare în educaţie; 
 caracterul complex al educaţiei populare; 
 caracterul de improvizare în educaţie. 
Valorile populare ale educaţiei: 
-   ştiinţa/cunoştinţe; 
-   arta/frumosul; 
-   religia/credinţa; 
-   educaţia/dragostea; 

5. Părinţii şi particularităţile pedagogiei 

populare 
 Fenomen unic al educaţiei populare; 
 Particularităţi; 
 Metode şi forme de organizare; 
 Particularităţi de vârstă şi individuale ale 

elevilor; 
 Valori ale educaţiei populare;  

 Caracterizarea particularităţilor de gen/ 
sex şi comportare a băieţilor şi fetiţelor; 

 relatarea despre conduita părinţilor, sen-
timentelor lor faţă de copii; 

 descrierea rolului şi funcţiilor tatălui şi 
ale mamei ca modele de educaţie; 

 comentarea chipului părinţilor şi al co-
piilor redat în diferite opere de artă; 

 identificarea numelui, prenumelui, 
vârstei şi adresei bunicilor; 

 explicarea noţiunilor de arbore genea-
logic, neam, patrie; 

 stabilirea legăturilor între străbunici, bu-
nici, părinţi, nepoţi; 

 compararea casei bunicilor cu casa pă-
rinţilor lor; 

 elaborarea unui plan de ajutorare al buni-
cilor; 

 reproducerea sfaturilor, poveştilor auzite 
de la bunici; 

 identificarea rolului generaţiilor în educaţie; 

6. Bunicii, părinţii şi copiii 
 Particularităţile adultului şi ale copilului 

de gen/sex şi comportare; 
 Sentimentele de dragoste, stimă, cordia-

litate în relaţiile părinţi – copii despre 
arta populară; 

 Creaţia populară orală despre familie 
(copii şi părinţi); 

 Relaţiile bunici – nepoţi şi nepoţi – bu-
nici; 

 Noţiunea de arbore genealogic, neam, 
patrie; 

 În ospeţie la bunici; 
 Bunicii purtători de valori strămoşeşti; 
 Caracteristici ale celor trei generaţii; 

 identificarea obligaţiunilor tuturor mem-
brilor familiei; 

 identificarea şi respectarea obligaţiunilor 
sale în cadrul familiei; 

 explicarea şi respectarea regulilor de 
comportare şi convieţuire în familie; 
 

7. Comportarea în familie şi în viaţă 
 Cultura conduitei; 
 Salutul. Răspunsul la salut; 
 Rugămintea. Adresarea către părinţi, 

bunici, rude, fraţi, surori; 
 Respectarea ordinei în familie; 
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 reproducerea diferitelor forme de salut, răs-
puns la salut, adresare, rugăminte aluzie; 

 folosirea adecvată a formulelor de polite-
ţe: poftim, mulţumesc, vă rog scuzaţi-
mă, cu plăcere; 

 compararea regulilor de comportare 
civilizată cu poruncile lui Dumnezeu; 

 sărbătorirea tradiţiilor de familie; 
 distingerea deosebirilor dintre regimul 

copiilor şi al adulţilor; 
 respectarea regulilor de comportare civi-

lizată; 
 dezvoltarea la copil a motivaţiei succesu-

lui şi să-şi propună scopuri; 

 Comunicarea amabilă şi politeţea; 
 Poruncile lui Dumnezeu se respectă în 

familia mea; 
 Tradiţii în familie ca modele de educaţie 

familială; 
 Întrebări stereotip ale părinţilor; 
 Atitudini verbale evolutive ale copilului; 
 Atmosfera familială – climatul educativ 

necesar; 
 Copiii despre părinţi; 
 Comportarea adulţilor şi a copiilor în 

comunităţi; 

 Conştientizarea importanţei sănătăţii şi a 

alimentaţiei raţionale pentru sănătatea 

familiei; 

 respectarea condiţiilor care ne asigură 

ocrotirea sănătăţii și a regulilor de igienă 

personală; 

 identificarea unor elemente ale educaţiei 

morale; 

 cunoaşterea şi aplicarea metodelor 

educaţiei pentru valorile morale; 

 explicarea noţiunilor „axiologic” şi 

„ştiinţific” în contextul educaţiei pentru 

valorile morale; 

8. Sănătatea în familie şi strategia ei 

 Impactul sănătăţii în viaţa familiei; 

 Regimul zilei şi respectarea lui; 

 Însemnătatea somnului, odihnei, culturii 

fizice pentru: 

- igiena personală; 

- alimentaţia raţională; 

 Strategia educaţiei pentru valorile morale 

 Recunoaşterea unor teorii ale educaţiei 

morale – elaborate şi inter-testate; 

 Opţiuni justificate axiologic şi întemeia-

te ştiinţific; 

 Finalităţi clare ale strategiei educaţiei; 

 Explicarea rolului altor instituţii (po-

liclinica, grădiniţa de copii, şcoala, bi-

serica) în viaţa familiei; 

 comunicarea copiilor despre însemnă-

tatea bisericii în cadrul familiei; 

 conştientizarea rolului mass-media în 

viaţa de familie; 

9. Relaţia familiei cu alte instituţii sociale 

 Grădiniţa de copii, şcoala în viaţa de 

familie şi a copiilor; 

 Policlinica pentru copii; 

 Medicul de familie şi sănătatea copiilor; 

 Biserica în viaţa familiei; 

 Mass-media în viaţa de familie; 

 Explicarea noţiunilor de sesizare, proce-

dură, competenţă, sancţiune; 

 indicarea măsurilor luate în vederea 

înlăturării sancţiunilor; 

 determinarea rolului familiei în educaţia 

copilului; 

 cunoaşterea autorităţilor implicate în 

protecţia copilului; 

 cunoaşterea principiilor care stau la baza 

activităţii de protecţie a copilului; 

10. Protecţia copilului abuzat şi neglijat 

   Sancţiuni de drept penal; 

 Sesizare, proceduri, competenţe; 

 Sancţiuni de dreptul familiei; 

 Sancţiuni contravenţionale; 

 Perspective în protecţia drepturilor copi-

lului; 

 Identificarea sărbătorilor naţionale; 

 descrierea semnificaţiei sărbătorilor na-

ţionale în familie; 

 definirea şi explicarea noţiunii de etnic, 

naţional, general-uman, identitate etni-

că, eticheta naţională; 

11. Sărbătorile poporului român în fami-

lia mea 

 Sărbătoarea Independenţei; 

 Sărbătoarea Limba noastră cea română; 

 Însemnătatea sărbătorilor naţionale; 
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 descrierea virtuţilor general-umane ale 

creştinismului;  

 descrierea cu exemple a tradiţiilor – eti-

chetă la români; 

 Participarea familiei noastre la diverse 

manifestări de sărbători; 

 Noţiunea de etnic, naţional, general-uman, 

identitate etnică, etichetă naţională; 

 Dragostea faţă de copii ca fenomen 

general-uman veşnic; 

 Virtuţile general-umane ale creştinismului; 

 Tradiţiile – etichetă la români; 
 

 

Sugestii metodologice 

Activitatea educaţională cu părin-

ţii este orientată spre atingerea unor 

finalităţi care trebuie să fie conştien-

tizate şi interiorizate de ambii subiecţi 

ai procesului (părinţii şi copii). 

Realizarea tehnologiilor educaţio-

nale se efectuează prin aplicarea meto-

delor interactive. Mai frecvent se apli-

că: observarea, convorbirea, diverse 

concursuri, intervievarea, problemati-

zarea, cooperarea, studiul de caz, dar şi 

povaţa, rugămintea, îndemnul, aluzia. 

Selectarea şi utilizarea metodelor 

este condiţionată de obiectivele acti-

vităţii, modulul, conţinutul, mijloace-

le şi metodele ce conduc spre motiva-

ţia, inspiraţia, creativitatea educatoru-

lui în formarea competenţelor. 

 

Sugestii de evaluare 

Evaluările formativă şi sumativă 

se vor realiza prin intermediul diferi-

telor metode (orale, scrise, practice). 

În procesul activităţilor se pot aplica 

evaluări de tipul eseurilor, schiţelor, 

modelelor. Evaluarea obiectivelor 

preconizate este posibilă prin aplica-

rea strategiilor de tip expozitiv-

euristic, algoritmizat. Accentul se va 

axa pe îmbinarea adecvată a metode-

lor clasice cu cele moderne. Educa-

torii pot utiliza diverse căi de formare 

a părinţilor: autocorectarea sau co-

rectarea reciprocă; autoaprecierea ve-

gheată; aprecierea reciprocă; aprecie-

rea obiectivă a personalităţii şi esti-

marea propriei personalităţi (autoesti-

marea) [8, p. 33-34]. 
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