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Abstract. In a child’s first years of life, the family system is the educational home for the child’s
development and thus forms the child’s social and relational behavior. With this in mind, we need to take
seriously the importance of parental education. Parents must understand the responsibility and influence
they have in their child’s formation. Studies have shown that personalities are mostly formed in the familial
environment, or, in other words, the home. The family functions as a regulator, socializer and moralizer for
the child, and so has a great contribution in shaping a child’s personality and individuality.
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Introducere
Familia este celula de bazã a societãţii. Ea îndeplineşte mai multe funcţii de
ordin biologic, psihologic, social, economic, cultural, educativ. Familia reprezintã
"o formã de comunitate umanã alcãtuitã din doi sau mai mulţi indivizi, uniţi prin legãturi de
cãsãtorie şi/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puţin latura biologicã şi/ sau cea
psihosocialã."1 Se deosebeşte de alte grupuri sociale prin formã de organizare, relaţiile
dintre membrii sãi, scopurile şi atributele sale. Indiferent din ce perspectivã e
analizatã familia, aceasta îndeplineşte un rol complex, ea fiind apreciatã ca cea dintâi
şcoalã în care copiii învaţã cum sã se comporte în viaţã şi în societate.
Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectualã, afectivã şi
volitivã a personalitãţii copiilor, climatul şi atmosfera familialã devenind cadrul de
ambianţã materialã, spiritualã şi afectivã în care se vor forma copii. De aceea,
eventualele carenţe materiale ale mediului şi climatului familial, influenţeazã în mod
negativ dezvoltarea psihocomportamentalã a copiilor.
Mediul familial în care se desfãşoarã acţiunea educativã
Familia reprezintã pentru copil un organism reglator, care permite – în
ciuda unei aparenţe sãracii de mijloace – sã trãiascã o viaţã foarte intensã, o viaţã
proprie copilãriei. Nicio altã instituţie, oricât de calificatã, nu este aşa de sensibilã la
exprimarea trebuinţelor, la manifestarea slãbiciunilor sau maximizarea dezvoltãrii
copilului. Familia oferã copilului un mediu afectiv, social, cultural.
Din punct de vedere pedagogic ne intereseazã cu precãdere funcţia
educativã a familiei, particularitãţile acţiunii educative exercitate direct şi indiret.
Pentru a înţelege mai bine aceastã funcţie vom face distincţie între influenţele
educative ale mediului familial şi acţiunea educativã a familiei. Multitudinea relaţiilor
ce se stabilesc între membrii familiei şi valorile culturale transmise prin intermediul
se constituie în mediul familial. Pot fi deosebite douã categorii de relaţii: pe
verticalã, între generaţii (pãrinţi-copii, bunici-copii, bunici-pãrinţi) şi pe orizontalã,
I. Mitrofan, C. Ciupercã, Psihologia vieţii de cuplu – între iluzie şi realitate, Bucureşti, Editura Sper,
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între membrii aceleaşi generaţii (între soţi, între fraţi). Structurã familiei determinã
expansiunea relaţiilor şi implicit influenţele lor educative. Agenţii acestor relaţii
(pãrinţi, bunici, fraţi) oferã anumite modele comportamentale ce vor fi asimilate de
copii în mod spontan, prin imitaţie. Mediul familial este universul natural al
copilului, diferit în funcţie de contextul social şi de particularitãţile fiecãrei familii.
Influenţele educative ale familiei sunt, deci, o expresie directã a relaţiilor ce se
stabilesc în interiorul familiei şi a modelelor culturale pe care le oferã.
Acţiunea educativã a familiei se exercitã de cãtre un subiect (membru al
familiei) în mod intenţionat, conform unui scop şi folosind metode adecvate în
acest sens. Mediul familial este cel care imprimã acţiunii educaţionale anumite
particularitãţi. Astfel, subiectul educaţiei (agentul) este reprezentat aici de cãtre toţi
membrii familiei, în funcţie de experienţã, posibilitãţile, concepţia despre educaţie,
locul pe care îl ocupã în structura de ansamblu a familiei (pãrinţi, bunici, fraţi), de
autoritatea pe care o are. Autoritate poate îmbrãca diverse nuanţe, de la autoritatea
despoticã sau represivã pânã la indulgenţã excesivã, o atitudine neutrã sau
indiferentã faţã de educaţia copiilor. Autoritatea conferã pãrinţilor acel ascendentgenerator de stimã, respect şi admiraţie indispensabil acţiunii educative pe care o
întreprind. Autoritatea pãrinţilor nu trebuie sã însemne ton autoritar, nici ordine
sau dispoziţii date copiilor şi nici sancţiuni (mergând uneori chiar la bãtaie), ci o
stare de ierarhizare a modalitãţilor de procedurã care începe cu "ascultarea" cerutã
de pãrinţi şi sfârşeşte cu "înţelegerea" doritã de copii. De modul în care pãrinţii ştiu
sã foloseascã autoritatea cu care sunt investiţi depinde şi ascultarea din partea
copiilor lor. Adevãratã autoritate se câştiga şi nu se impune. Ea este o rezultantã a
întregului comportament adoptat de pãrinţi în viaţã şi activitatea lor din familie.
Aceasta ne îndreptãţeşte sã acordãm modului de folosire a autoritãţii pãrinţilor,
rolul de metodã a metodelor în procesul educativ familial.
În procesul educativ pãrinţii trebuie sã ţinã seamã de particularitãţile de
vârstã şi individuale ale copilului, de faptul ca fiecare etapã de vârstã se
caracterizeazã prin trãsãturi definitorii, care o diferenţiazã pe cea precedentã de cea
urmãtoare. Dupã naştere, de exemplu în viaţa copilului intervin transformãri atât
din punct de vedere fizic cât şi psihic. Sub influenţa condiţiilor de viaţã, ca şi a
educaţiei, el poate fi uşor dirijat în direcţia doritã, întrucât organismul are o mare
putere de creştere şi de dezvoltare, fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, acţiunile
educative exercitate de pãrinţi sã fie raţionale şi continue, sã se bazeze pe faptul cã
dezvoltarea psihicã a copilului se realizeazã în strânsã legãturã cu dezvoltarea sa
fizicã.
Familia exercitã o influenţã considerabilã asupra dezvoltãrii sale psihice,
intelectuale şi morale. Prin influenţa ei zilnicã, directã şi variatã, familia îşi aduce
partea de contribuţie la rezolvarea sarcinilor dezvoltãrii multilaterale a copiilor,
sarcini pe care grãdiniţa le realizeazã sistematic. Ajutat de cãtre pãrinţi, copilul se
integreazã în colectivul unitar al familiei. De la cea mai fragedã vârstã, familia
intervine pentru formarea deprinderilor igienice legate de autoservire, de adoptarea
unui regim de muncã şi odihnã, de fortificarea organismului şi de întãrirea sãnãtãţii
sale. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltãrii fizice sãnãtoase şi
armonioase înseamnã asigurarea unui program al zilei care sã respecte ore de somn,
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alimentare, activitãţi, joc, plimbãri. Un judicios echilibru al acestora în raport cu
disponibilitãţile copilului preşcolar trebuie sã evite suprasolicitarea fizicã şi mai ales
nervoasã a organismului foarte fragil. În rãgazul de timp petrecut în mijlocul
familiei obiectivul principal trebuie sã fie al pãstrãrii sãnãtãţii fizice, al creşterii
normale şi mai ales al cãlirii organismului.
Un bun dobândit şi mult apreciat câştigat de cãtre copil în primul rând în
familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise,
categorice dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie sã se simtã
iubit şi ocrotit. În accepţiunea cea mai largã a termenului, "copil bun" reprezintã în
fapt suma trãsãturilor pozitive structurate în dinamicã comportamentului: sârguinţã,
cinste, iniţiativã creatoare, sociabilitate, politeţe, dispoziţie de colaborare, etc. , dupã
cum educator bun (ne referim şi la pãrinţi ) înseamnã: calm, rãbdare, înţelegere, un
fond afectiv numit, în termeni obişnuiţi, dragoste faţã de copil.
Pe linia dezvoltãrii intelectuale, familia îşi aduce contribuţia la organizarea
vieţii psihice a copilului, prin stimulare procesului de maturizare şi dezvoltare a
diverselor sale componente-procesele senzoriale, limbajul, memoria, gândirea,
atenţia, însuşirile psihice, etc. Sunt anumite momente care marcheazã adevãrate
salturi în dezvoltarea psihicã, la producerea cãrora aportul este considerabil. Avem
în vedere, îndeosebi, în perioadã primului an când se pun bazele vieţii psihice. Şi A.
S. Makarenko a acordat o importanţã deosebitã puterii exemplului pe care familia îl
are în educaţie: "Bazele educaţiei se pun pânã la 5 ani – spunea el – şi ceea ce aţi fãcut pânã
la 5 ani reprezintã 90 % din întregul proces educativ; dupã aceea educaţia omului continuã,
prelucrarea omului continuã, dar, în general, voi începeţi sã gustaţi roadele cãci florile pe care le-aţi
îngrijit au fost pânã la 5 ani".2
Fireşte cã nu trebuie sã se înţeleagã din cele spuse mai sus, cã personalitatea
copilului este deja formatã pânã la vârstã de 5 ani, ci se subliniazã rolul hotãrâtor al
pãrinţilor şi al celorlalţi factori în educaţie. Un mare volum de informaţii sub formã
de percepţii, reprezentãri, idei privitoare la realitatea înconjurãtoare se asimileazã
sub îndrumarea familiei. Primele impresii despre lume şi viaţã, despre fenomene din
naturã şi societate, copilul le primeşte în familie. Aici, prin comunicare continuã cu
membri familiei, el îşi însuşeşte limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltãrii sale psihice. Pãrinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţã
copiii cuvintele, le vor corectã vorbirea, le vor îmbogãţi vocabularul, îi vor învãţa sã
se exprime coerent şi expresiv. Însuşirea vorbirii de cãtre copil se realizeazã în
practica comunicãrii lui verbale cu cei din jur. La început, el doar recepţioneazã
discuţiile dintre membrii familiei, iar mai târziu, îşi comunicã impresiile, îşi exprimã
dorinţele şi bucuriile şi astfel învaţã sã vorbeascã. Asta nu înseamnã cã dezvoltarea
normalã a limbajului se produce de la sine fãrã intervenţia adultului.
Pãrinţii trebuie sã acorde o mare atenţie întrebãrilor copiilor, semn sigur al
dezvoltãrii lor intelectuale, al manifestãrii active a setei de cunoaştere, al curiozitãţii
lor cu privire la originea lucrurilor din jur. Ceea ce îl deosebeşte pe copil de adult
este cã el rãmâne uimit în faţã lucrurilor, se mirã de tot şi de toate. Educatoarea îi
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va sfãtui pe pãrinţi sã le satisfacã aceastã nevoie de cunoaştere, sã le rãspundã la
întrebãri pe înţelesul lor şi sã evite sã le dea explicaţii greşite, mai ales mistice.
Familia are o contribuţie semnificativã în asigurarea unui echilibru între
educaţia ştiinţificã şi cea umanistã. În numeroase familii se practicã obiceiul bun de
a li se spune copiilor basme, istorioare şi poveşti pe care aceştia le ascultã cu
deosebitã plãcere. În multe familii pãrinţii le citesc copiilor poveşti cu ilustraţii din
literatura pentru copii. Prin aceste poveşti se îmbogãţesc cunoştinţele preşcolarilor,
li se dezvoltã reprezentãrile şi imaginaţia, vorbirea şi gândirea, se educã
sentimentele lor morale, dragostea pentru locul natal, etc. Este însã necesar cã, în
alegerea literaturii pentru copii, pãrinţii sã ţinã seamã de particularitãţile de vârstã
ale preşcolarilor.
Rolul deosebit de important pe care familia îl joacã în devenirea moralã a
subiectului uman este justificat mai cu seamã de faptul cã, aşa dupã cum au
demonstrat atât cercetãrile ştiinţifice în domeniu cât şi înţelepciunea popularã (spre
exemplu referirile la "cei şapte ani de acasã"), influenţele educative exercitate în
primii ani de viaţã ai copilului sunt determinante în formarea caracterului acestuia.3
Aici se formeazã primele deprinderi şi obişnuinţe de comportare moralã. Pãrinţii
învaţã de timpuri pe copii sã înţeleagã ce este "bine" şi ce este "rãu", ce este
"permis" şi ce este "interzis". Copiii îşi însuşesc aceste reprezentãri elementare în
practicã vieţii de toate zilele. Pentru unele fapte şi acţiuni ei sunt lãudaţi şi încurajaţi,
iar pentru altele sunt dojeniţi de cãtre pãrinţi. În felul acesta, copiii învaţã sã se
reţinã de la faptele pentru care sunt dojeniţi. Pe de altã parte, copiii sunt încurajaţi şi
lãudaţi pentru acele fapte care concordã cu cerinţele morale ale familiei. Procesul
educãrii morale a copilului este de lungã duratã, deşi începe încã în familie.
Deprinderile de comportare civilizatã, atitudinile copilului faţã de alţii exprimã de
fapt atmosferã moralã în care el a fost crescut în familie, sfaturile şi îndemnurile pe
care le-a primit de la pãrinţi, exemplul personal pe care ei i l-au dat prin atitudinile
şi faptele lor de conduitã. Referindu-se la puterea exemplului pãrinţilor în educaţie,
J. Lock spunea: "Nu trebuie sã faceţi în faţã copilului nimic din ceea ce nu vreţi sã imite. Dacã
vã scapã vreo vorbã sau sãvârşiţi vreo faptã pe care i-aţi prezentat-o drept o greşealã, când aţi
comis-o, el cu siguranţã cã se va apãra, invocând exemplul dat de dumneavoastrã şi se pune în aşa
mãsurã la adãpostul acestui exemplu, încât greu va veţi atinge de el pentru a-i îndrepta cum
trebuie greşealã respectivã". 4
Unii pãrinţi nu înţeleg cã adesea copilul este incorect nu pentru cã ar vrea sã
se abatã de la reguli, ci pentru cã nu ştie cum trebuie sã se comporte. Se ştie cã unii
copii comit acte reprobabile pentru cã nu sunt în stare sã-şi controleze acţiunile.
Sunt şi cazuri când copiii ştiu cum sã procedeze într-o situaţie sau alta, dar încã nu
sunt obişnuiţi sã se comporte în felul cerut de cãtre pãrinţi. Sarcina pãrinţilor este
aceea de a-i ajuta pe copii sã-şi însuşeascã treptat o anumitã experienţã moralã, sã se
obişnuiascã cu faptele de conduitã moralã.
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Ceea ce trebuie sã caracterizeze relaţiile dintre pãrinţi şi copii este stima
reciprocã dintre membrii familiei, dragostea pãrinteascã raţionalã faţã de copii,
consecvenţã şi unitatea cerinţelor pe care le formuleazã pãrinţii şi ceilalţi membrii ai
familiei faţã de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile şi
faptele lor. Pãrinţii care îşi scutesc copiii de orice efort, le satisfac toate capriciile nu
se bucurã de nici un fel de respect şi autoritate în faţã acestora. În unele cazuri este
indicat sã cearã copiilor sã renunţe la dorinţele lor, atunci când ele sunt neraţionale,
sau interesele comune ale familiei o cer. În limita puterilor lui, copilul trebuie sã
participe şi el la grijile gospodãreşti ale familiei, sã îndeplineascã unele sarcini.
Experienţa educaţiei în familie aratã cã acolo unde copiii sunt scutiţi de orice fel de
griji şi eforturi, ei devin egoişti, nu-şi iubesc cu adevãrat pãrinţii, se înstrãineazã de
ei şi nu le dau nici o mânã de ajutor, atunci când se întâmplã cã familia sã treacã
prin unele încercãri.
Între pãrinţi şi copii este de dorit sã existe adevãrate relaţii de prietenie.
Acesta este cazul când copiii împãrtãşesc, fãrã reticenţe, pãrinţilor lor, ca unor
adevãraţi prieteni mai mari, toate bucuriile şi supãrãrile lor. Participarea efectivã a
pãrinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţã acestora, le dau liniştea şi
siguranţã. Nu frica, nu teama trebuie sã îl determine pe copil la acţiune; e bine sã li
se explice natura greşelilor sãvârşite, gravitatea acestora şi nu sã se apeleze la mãsuri
unilaterale de naturã sã producã blocaje psihice şi dezadaptare socialã. Dragostea de
adevãr nu poate fi cultivatã de cãtre pãrinţii care instaleazã copiilor fricã de
pedeapsã. Importantã pentru formarea copilului în sensul cultivãrii şi promovãrii
adevãrului este consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între cele teoretizate şi
cele ce-i pot fi concret demonstrate.
În privinţã educaţiei estetice, acţiunea educativã a familie se îndreaptã în
direcţia formãrii culturii şi sensibilitãţii estetice, a pregãtirii bunului gust al copilului
faţã de îmbrãcãminte, de ţinutã fizicã, de cadru al locuinţei, precum şi cã frumuseţe
în comportare, în relaţiile cu cei din jur. Dragostea de frumos a preşcolarului se va
întâlni peste ani cu ordinea, curãţenia, decenţa în înfãţişarea fizicã, demnitatea în
comportare, grijã de a realizã numai lucruri de bunã calitate sub aspect fizic, dar şi
spiritual.
Copilul este educat nu numai în familie. O parte a timpului el îl petrece în
instituţia preşcolarã. Influenţa mediului se împleteşte mai mult sau mai puţin
organic cu cea venitã din partea familiei. Cu timpul influenţa exercitatã de grãdiniţã
creşte în intensitate, pânã ce ocupã o poziţie dominantã. Grãdiniţa de copii trebuie
sã urmãreascã în permanenţã în ce mãsurã muncã depusã de colectivul ei pedagogic
este continuatã, susţinutã şi întãritã de familie. Nu este permis ca rodul acestei
munci sã fie anihilat, irosit sau estompat. Este uşor de înţeles ce se va întâmplã cu
un copil care în grãdiniţã învaţã un lucru, iar în familie, altul. Este foarte greu sã i se
educe copilului spiritul de ordine, deprinderi de organizare şi disciplinã în activitate,
atitudini de prietenie şi solicitudine în relaţiile reciproce cu alţii. Chiar dacã
influenţele pozitive ale grãdiniţei nu sunt cu totul anihilate, efectul lor va fi întârziat
şi simţitor diminuat prin greşelile de educaţie ce pot fi comise în familie. Pentru a
duce la bun sfârşit sarcinile educaţiei copiilor este foarte important ca instituţia
preşcolarã sã realizeze o colaborare cât mai strânsã cu familia. În practica
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învãţãmântului preşcolar se întâlnesc numeroase cazuri când pãrinţii constatã şi
semnaleazã educatoarei schimbãrile în bine ce survin pe parcurs în comportarea
copilului lor. Sprijinindu-se pe schimbãrile ce s-au produs în conduitã copilului,
educatoarea va gãsi un bun prilej sã lãmureascã pãrinţii asupra faptului cã este
necesar ca deprinderile de autoservire sã fie educate la copil încã de timpuriu în
familie.
Concluzii
Pentru ca o familie sã-şi exercite eficient funcţia educativã ea trebuie sã
dispunã de o anumitã culturã, de un nivel intelectual adecvat, valori etice şi morale,
precum şi de un cadru economic decent de viaţã. Calitãţile de familist şi pãrinte
solicitã efort şi pregãtire de specialitate, perfecţionare şi autoperfecţionare continuã.
Avem în vedere în acelaşi timp cã dobândirea acestor calitãţi se bazeazã pe ştiinţã,
competenţã, mãiestrie, ceea ce presupune o anumitã vocaţie şi orientare socialã de
tip umanist.5
Familia şi cãminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltã a pãrinţilor cu
copii lor, reprezintã şcoala primilor ani ai copilului, când se cristalizeazã bazele
viitoariei sale conştiinţe, ale tuturor trãsãturilor care-l vor defini cã om integru la
maturitate.

Adriana Denisa, Manea, "Perspective şi particularitãţi ale educaţiei pentru familie", în Dimensiuni ale
educaţiei şi formãrii în şcoala contemporanã, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, p. 39-43.
5

