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UNELE ASPECTE ŞI CONDIŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE  

A COMPETENŢELOR PARENTALE 

Oxana SORICI 

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău 
 
Article argues for the role of internal motivation to build parent. Thus, it is considered important and necessary step 

personal appreciation original personality and a final of auto-education. Phase auto-education not be limited in time and 
space. 

Article proposes an analysis of parental educational strategies. Thus, several authors explain their view referring to 
issues they deem essential to conducting family education. 

Based on the above, we developed a series of strategies which we consider indispensable in shaping and improving 
parental skills. 

 
 
Nu ar fi corect din punct de vedere ştiinţific dacă formarea competenţelor parentale s-ar face fără existenţa 

unei baze motivaţionale. Opiniile psihologilor cu privire la definirea motivaţiei diferă. Astfel, C.C. Platonov 
[apud.16] o consideră proces psihic care generează activitatea, A.N. Leontiev [19] o consideră obiect al 
necesităţilor. 

Fiind interesaţi de studierea rolului motivaţiei în formarea competenţelor parentale, vom analiza teoria 
pozitivă a motivaţiei propusă de către A.Maslow [18]. Această teorie evidenţiază cinci categorii de necesităţi, 
pe care savantul le-a ordonat ierarhic astfel: 

 

  
  

 Necesitatea de 

 autoactualizare  

(de realizare a potenţialului)  

Necesitatea de recunoaştere a potenţialului 

(importanţă, competenţă)  

Necesitatea de apartenenţă şi iubire 

Necesitatea de securitate (supravieţuire şi stabilitate) 

 Necesităţi fiziologice 

 

A.Maslow consideră că necesitatea de recunoaştere a potenţialului include în sine dorinţa şi tendinţa de a 
atinge performanţe individuale în scopul stimei de sine, dar şi din partea celor din jur.  

În formarea competenţelor parentale trebuie activat şi motivul suprem din ierarhia lui Maslow, necesitatea 
de autoactualizare. Omul este obligat să fie ceea ce poate fi [18]. În cazul cercetării noastre, am putea con-
cretiza faptul că fiecare om este obligat să fie părinte competent.  

Pornind de la modelul personalităţii propus de C.C.Platonov [16] (tab.1), considerăm competenţele 
parentale ca fiind parte componentă a acestei structuri complexe, deoarece ambele presupun prezenţa unor 
idealuri, aspiraţii, interese, care ,,ghidează” şi a unor dorinţe, cunoştinţe, priceperi, deprinderi care presupun 
realizare. 

În scopul determinării bazei motivaţionale în formarea competenţelor parentale s-a aplicat modelul 
metodicii bazate pe concepţia relaţiei dintre motivaţia internă şi cea externă în desfăşurarea activităţii 
pedagogice [16, p.68]. 
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Tabelul 1 
Principalele substructuri ale personalităţii şi ierarhia lor 

(după C.C.Platonov) 

Substructuri Substructurile substructurilor Tipuri specifice de formare 
Orientarea personalităţii Idealuri, concepţie despre lume, 

convingeri  
Tendinţe, interese, dorinţe 

Educare 

Experienţa Cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
abilităţi 

Învăţare 

Particularităţile proceselor psihice Atenţie, voinţă, afectivitate, percepere, 
gândire, senzaţii, memorie 

Exersare 

Însuşiri biopsihice Temperament, particularităţi de vârstă Antrenament 
 
Analiza literaturii de specialitate în domeniul ştiinţelor educaţiei [6, 7, 14, 15] ne-a permis să adoptăm o 

metodică după modelul celei amintite anterior, dar cu motive în funcţie de problema abordării competenţelor 
parentale în contextul educaţiei axiologice. Astfel, noi am elaborat următoarea scară a motivelor formării 
competenţelor parentale (tab.2): 

Tabelul 2 
Scara motivelor formării competenţelor parentale 

Motivele formării competenţelor parentale 1 2 3 4 5 
1. Aprecierea ca părinte bun/eficient  - 6% 5% 25% 64% 
2. Obţinerea unui comportament pozitiv şi 

stabil al copilului  - - 4% 42% 54% 

3. Evitarea criticii din partea lucrătorilor 
grădiniţei de copii şi a celor din jur - 6% 8% 13% 73% 

4. Orientarea spre formarea unei imagini 
parentale pozitive/ ,,a fi în rând cu lumea” - - 7% 15% 78% 

5. Asigurarea stimei şi prestigiului social - - 8% 10% 82% 
6. Satisfacţia morală în urma procesului de 

educaţie a copiilor 39% 4% 12% 9% 36% 

7. Satisfacţia morală în urma rezultatului 
educaţiei copiilor 4% 7% 11% 21% 57% 

8. Posibilitatea autorealizării în calitate de 
părinte - 6% 14% 32% 48% 

 
Rezultatele obţinute în urma aplicării acestui chestionar au evidenţiat următoarele aspecte: 
- majoritatea celor implicaţi la această etapă a experimentului raportează calitatea competenţelor paren-

tale posedate la solicitările şi ,,regulile” mediului apropiat (familia din care provin şi unde au fost 
învăţaţi că copilul trebuie educat astfel, încât ,,să nu te facă de ruşine”; familiile prietenilor, de unde 
,,împrumută” şabloane privind manifestarea în diferite situaţii ale vieţii de familie, grădiniţa frecven-
tată de către copil etc.); 

- un alt aspect, care este continuarea celui deja menţionat, este tendinţa de a poseda, în postura de 
părinte, acele competenţe, care să le asigure statutul de părinte bun şi care, dacă i-ar evidenţia din 
rândul altor părinţi, atunci doar sub aspectul excelenţei lor, în sens contrar, mai bine nici să nu se 
evidenţieze, ci să rămână ,,în rând cu lumea”; 

- este necesară şi importantă evidenţierea faptului că părinţii plasează, în ierarhia stabilită, mai presus sa-
tisfacţia morală în urma educaţiei copiilor, decât satisfacţia morală în urma procesului educaţiei familiale. 
Putem interpreta acest lucru ca fiind rezultatul nesiguranţei în ceea ce priveşte selectarea metodelor  
de educare, a stilurilor de relaţionare, dar şi satisfacţia reuşitei, chiar dacă aceasta se datorează alegerii 
întâmplătoare a unei strategii educative care a dat rezultate. 
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Un punct de plecare important în formarea competenţelor parentale este familiarizarea părinţilor cu par-
ticularităţile vârstei preşcolare şi specificul procesului educativ în grădiniţa de copii şi în cadrul familiei. 
Cunoaşterea particularităţilor de vârstă le-ar permite să ia în consideraţie astfel de manifestări specifice dez-
voltării psihice precum accelerarea, retardul şi să întreprindă măsurile necesare. De asemenea, părinţii tre-
buie să cunoască neoformaţiunile specifice vârstei preşcolare, particularităţile dezvoltării proceselor psihice 
în activitatea dominantă a acestei vârste [11, p.22]. 

Este cunoscut faptul că autoaprecierea are un rol important în adaptarea personalităţii la noile cerinţe, con-
stituind reglantul conduitei şi al activităţii individului [16, p.70]. Pentru a cunoaşte mai bine personalitatea 
părinţilor, am studiat nivelul autoaprecierii lor după metodica propusă de către B.A. Sosnovski, V.L. Marisciuc, 
Iu.M. Bludov, care propun ordonarea calităţilor de personalitate în funcţie de criteriul: în coloana ,,Ideal” – 
ordinea acestora la un părinte ideal; în coloana ,,Eu” – ordinea acestor calităţi în structura propriei persona-
lităţi (tab.3).  

Tabelul 3 
Studierea prin ordonare a autoaprecierii personalităţii  

(după B.A. Sosnovski, V.L. Marisciuc, Iu.M. Bludov,  
V.A. Plahtienko, C.C. Platonov) 

 

Ideal (d) Calităţi de personalitate Eu (D2)

 Cedare  
 Curaj  
 Iritare   
 Insistenţă   
 Nervozitate   
 Răbdare   
 Pasiune   
 Pasivitate   
 Răceală   
 Entuziasm   
 Atenţie   
 Capriciu   
 Încetineală  
 Nehotărâre   
 Energie   
 Bucurie de viaţă  
 Suspiciune   
 Încăpăţânare   
 Neglijenţă   
 Timiditate   

 
S-a observat că în realizarea celor două ierarhizări (personală şi ideală), un număr mare dintre respondenţi 

(63%) au manifestat tendinţa de a asigura o asemănare între ele. S-au evidenţiat şi persoane care au plasat la 
loc de frunte aspectele pozitive, apoi pe cele mai puţin plăcute (12%). Restul procentajului (25%) îl 
constituie cei care nu au ezitat să-şi evidenţieze şi aspectele mai puţin atrăgătoare cu referire la propria perso-
nalitate. 

În temeiul faptului că şi competenţele pedagogice ale cadrului didactic şi cele parentale au tangenţe, am 
apelat la referenţialul cadrului didactic. Ca repere teoretice ne-au servit referenţialul cadrului didactic [9, 
p.119], paradigma educaţiei cognitive, care are la bază cei 4 piloni ai cunoaşterii: să ştii, să ştii să faci, să 
ştii să fii, să ştii să devii [8], sistemul de reprezentări şi tipul de familie [7]. 

După cum în cadrul procesului instructiv-educativ aceste achiziţii psihocomportamentale sunt necesare 
pentru a realiza orice obiectiv didactic şi pentru a rezolva probleme ce apar în câmpul educaţional [9, p.120], 
aşa şi educaţia în cadrul familiei implică necesitatea achiziţionării/valorificării anumitelor competenţe comune 
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cadrelor didactice şi părinţilor. Adaptând competenţele precizate la contextul familial şi problema de cercetare, 
am încercat să formulăm răspunsuri la următoarele întrebări: Ce ar trebui să ştie un părinte? Ce ar trebui să 
facă? Ce atitudini ar trebui să-şi elaboreze şi să adopte? Ce motive ar contribui la dezvoltarea permanentă a 
competenţelor şi autoperfecţionarea sa? Care sunt competenţele specifice unui părinte eficient [6, 7, 14, 15]. 

Pornind de la reperele expuse, am considerat necesară elaborarea şi aplicarea unui chestionar pentru eşan-
tionul experimental (constituit din 102 părinţi), prin intermediul căruia să determinăm competenţele pe care 
aceştia consideră că le posedă la etapa experimentului constatativ. Vom reda în continuare rezultatele obţinute 
la fiecare compartiment al chestionarului, însoţite de explicaţiile corespunzătoare: 

• La nivel de cunoaştere, respondenţii consideră importantă prezenţa a astfel de competenţe precum: 
cunoaşterea nivelului de dezvoltare fizică şi psihică a copilului, cunoaşterea strategiilor parentale educative. 
Mai puţin se pune accent pe cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi ale celor individuale, cunoaşterea 
valorilor morale, estetice şi intelectuale şi a condiţiilor comunicării eficiente în familie; 

• La nivel de aplicare, este evidenţiată competenţa de a desfăşura un proces de educaţie familială eficientă 
(în expunerea celor chestionaţi întâlnită mai des sub formă de educaţie familială calitativă); 

• La nivel de evaluare, observăm o tendinţă majoritară de a evalua manifestările copiilor în cadrul familiei, 
autoevaluarea propriei activităţi cu caracter educativ fiind ignorată; 

• La nivel de conducere şi integrare în grupul familial, părinţii au evidenţiat necesitatea prezenţei com-
petenţei de asumare a diferitelor roluri şi statuturi, în dependenţă de situaţiile create; 

• La nivel de comunicare verbală şi nonverbală, se observă încercarea părinţilor de a deţine rolul decisiv 
în luarea hotărârilor cu referire la problemele din cadrul familiei. Astfel, majoritatea respondenţilor au pus 
accent pe formarea competenţei de utilizare a mijloacelor comunicării verbale şi nonverbale în scopul influ-
enţării şi dirijării comportamentului copiilor. Observăm, deci, că, deşi părinţii nu consideră că utilizează în 
educarea copiilor stilul autoritar, în practică manifestă tendinţe de manipulare şi dirijare a acestora; 

• La nivel de receptare, majoritatea părinţilor au evidenţiat rolul deosebit de important al receptării 
mesajelor şi comportamentelor cu conţinut afectiv din partea copiilor, deşi, recunosc ei, nu întotdeauna au 
răbdarea de a le recepta, a le decodifica şi a răspunde acestor solicitări. 

Incursiunea în istoria gândirii pedagogice, cu referire la cele mai semnificative momente ale evoluţiei 
filosofiei valorilor în procesul educaţiei familiale [4, 12, 13], a evidenţiat rolul esenţial al familiei, cel de 
socializare şi valorizare eficientă. Astfel, literatura de specialitate propune o serie de strategii parentale 
educaţionale sub forma unor prescripţii privind formarea lor pentru educarea copilului, studiul dezvoltării 
acestuia, autoevaluarea şi evaluarea sarcinilor privind creşterea şi educarea copilului [3, p.4]: 

Strategia lui T.Gordon [17], numită Educarea şi formarea eficacităţii părinţilor, care are drept scop 
formarea la părinţi a deprinderilor de parentalitate. Această strategie propune metode pe care le consideră 
eficiente în soluţionarea conflictelor din cadrul familiei: ascultarea activă, schimbul de mesaje şi tehnica 
soluţionării conflictelor nimic de pierdut. 

Strategia tradiţională propusă de D.Ravich, C.Finn ş.a. [apud.16, p.4] – acesta este un model al învă-
ţării şi educării prin transmiterea elementelor culturale universale din generaţie în generaţie. Tradiţionaliştii 
propun transmiterea tinerei generaţii a ansamblului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, idealuri. Se consi-
deră că, pe lângă dezvoltarea individuală a fiecărui om, astfel vor fi păstrate tradiţiile culturale şi fiecare dintre 
cei instruiţi va încerca să depăşească nivelul însuşit. 

Strategia raţionalistă (P.Bloom, R.Gagne, B.Sckiner) se aseamănă cu strategia expusă anterior prin 
concepţia transmiterii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de la o generaţie la alta. Deosebirea constă 
în faptul că tradiţionaliştii văd în această pregătire o bază pentru activitatea individuală ulterioară, iar raţiona-
liştii consideră că pregătirea dată trebuie să ia forma însuşirii unor şabolane referitoare la diferite aspecte ale 
vieţii (repertuar comportamental). Ideal în acest caz este utilizarea exactă a indicaţiilor şablonului. În mo-
delul raţionalist nu este loc pentru astfel de manifestări precum creaţia, independenţa, răspunderea, indivi-
dualitatea, comportarea firească etc. [apud 16, p.4]. 

Strategia fenomenologică propusă de A.Maslow, A.Combs ş.a. [apud 16, p.4-5] relevă ideea instruirii 
şi educării, pornindu-se de la cunoaşterea particularităţilor individual-tipologice ale persoanelor antrenate  
în proces. Adepţii acestui model consideră că nu trebuie aplicat principiul conveierului, ci trebuie susţinut 
potenţialul înnăscut al fiecăruia şi create condiţii pentru autorealizare. 
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Strategia propusă de Gh.Bunescu (coord.) în lucrarea Educaţia părinţilor. Strategii şi programe [1]. 
Obiectivul general al acestei strategii porneşte de la realizarea funcţiei fundamentale a familiei – de securi-
zare a copilului – şi a rolului său socializator, aculturant şi individualizator. Astfel, finalitatea definitorie a 
educaţiei părinţilor constă în următoarele: 

- formarea conştiinţei educative a părinţilor, a conştiinţei necesităţii unui efort continuu pe măsura 
evoluţiei nevoilor (inclusiv de educaţie) ale copilului; 

- democratizarea educaţiei prin participarea pregătită a părinţilor la luarea deciziilor privind educaţia 
copiilor lor; 

- ameliorarea comunicării şi cooperării între familie, şcoală şi alte instituţii ori persoane cu funcţii 
educative. 

Strategia şi mecanismul profilaxiei conflictelor familiale bazate pe formarea sistemului de repre-
zentări sociocentrice (Larisa Cuzneţov, 1998) susţine ideea că optimizarea relaţiei părinţi–copii şi achiziţio-
narea unui comportament adecvat de către ultimii este posibilă doar dacă cele două părţi vor acţiona de comun 
acord în situaţiile vieţii de familie, vor asimila şi vor interioriza reprezentările sociocentrice. 

Strategia principiului pozitiv al educaţiei afirmă că educaţia este singura activitate umană care se poate 
opune principiilor negative ale vieţii umane [10, p.52]. 

În baza fundamentării teoretice reflectate în subcapitolele anterioare ale lucrării şi a strategiilor studiate 
[1, 7, 10, 16] au fost elaborate următoarele strategii de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale:  

• Strategia formării şi perfecţionării competenţelor parentale în corelaţie cu formarea conştiinţei 
axiologice, care se referă la aspectul intenţional al conştiinţei umane [5, p.181]. Prin strategia dată propunem 
ca iniţierea procesului de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale să decurgă paralel cu însuşirea 
de către cei implicaţi a unei baze informaţionale care le-ar oferi sprijin în diferenţierea valorilor de nonvalori. 
Cele relatate pot fi, schematic, reprezentate astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Strategia formării şi perfecţionării competenţelor parentale în corelaţie cu respectarea condiţii-

lor care le solicită – considerăm importantă identificarea condiţiilor care solicită un anumit tip de compe-
tenţe parentale. Determinând tipul acestora (interne, externe), putem determina şi tipul de motivaţie care tre-
buie implicat (intrinsecă, extrinsecă). Astfel, dacă vor exista condiţii de natură externă (observaţii din partea 

Surse de informare şi formare axiologică 

Receptarea informațiilor (acumulate sub diferite forme  
şi din diferite surse)

Prelucrarea informațiilor după propriile  
depuneri criteriale [5]

Stocarea informațiilor/asimilarea individualizată  
a reperelor valorice [5]

Însuşirea informațiilor / dezvoltarea  
cumulativ‐selectivă [5]

Conştiință axiologică parentală (formarea propriei concepții  
privind statutul şi rolul personal în educația familială) 
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persoanelor ce activează în grădiniţa frecventată de copil, din partea vecinilor etc.) care solicită formarea şi 
perfecţionarea competenţelor parentale, se vor face încercări de motivare extrinsecă în acest scop. Totuşi, 
mult mai eficient este procesul de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale atunci când persoana 
conştientizează necesitatea prezenţei acestora şi aplicării lor în procesul educaţiei familiale. 

• Strategia formării şi perfecţionării competenţelor parentale în corelaţie cu formarea conduitei 
axiologice – prin aceasta propunem ca exersarea competenţelor parentale să se desfăşoare într-un cadru axio-
logic, adică să fie practicată utilizarea unor situaţii concrete care ar presupune alegerea comportamentului 
adecvat situaţiei şi sistemului de valori personale şi sociale. În acest context poate fi citat C.Cucoş, care afirmă 
că valoarea se naşte din acţiune, dar este şi fermentul ei [5, p.185]. 

• Strategia formării şi perfecţionării competenţelor parentale în corelaţie cu formarea unităţii din-
tre conştiinţa şi conduita axiologică – prin acţiunea strategiei date, considerăm noi, este posibilă ,,crearea” 
unei personalităţi integre sub aspect informativ–formativ, capabilă a manifesta anumite atitudini personale 
faţă de diverse aspecte ale vieţii de familie, dar care vor fi în acord cu aspectul axiologic al educaţiei.  

• Strategia formării şi perfecţionării competenţelor parentale aplicabile în condiţii familiale variate – 
această strategie porneşte de la ideea că formarea şi perfecţionarea competenţelor parentale, desfăşurată într-un 
cadru organizat, instituţionalizat, sau sub îndrumarea propriei conştiinţe, nu trebuie să se reducă la o ,,colecţie” 
de exemple preluate din experienţa altor familii. Este cunoscut faptul că fiecare familie are specificul său, 
anumite relaţii care se stabilesc între membrii familiei date şi nu poate fi extins un anumit model asupra tuturor 
familiilor. Este necesară o pregătire iniţială sub aspect general, dar care va continua să fie studiată individual 
de către cei antrenaţi, cu referire la particularităţile propriei familii. 

• Strategia formării şi perfecţionării continue şi permanente a competenţelor parentale – după cum 
evidenţiază sursele studiate într-un subcapitol anterior, fiecare familie, dar şi fiecare membru al acesteia are 
un anumit referenţial axiologic [5, p.186], termen întâlnit în literatura de specialitate şi sub forma de varia-
bilă axiologică [R. Vigano, apud.2, p.140]. Astfel, datorită permanentelor schimbări din cadrul societăţii, 
apar modificări şi la nivelul reperelor valorice sub influenţa a noi stimuli culturali [5, p.186]. Formarea şi 
perfecţionarea competenţelor parentale trebuie să pornească de la concepţia permanentei racordări a posibili-
tăţilor părintelui la cerinţele mereu schimbătoare ale educaţiei în cadrul familiei. Această autoactualizare 
trebuie să fie continuă şi permanentă.  

În elaborarea strategiilor expuse anterior am pornit de la concepţia lui I. Delors [8], care, după cum am 
mai menţionat, consideră că formarea şi evaluarea competenţelor se află la intersecţia dintre a şti/savoir, a şti 
să faci/savoir faire, a şti să fii/savoir être, a şti să devii/savoir devenir. 

În baza celor expuse anterior, pot fi formulate următoarele concluzii: 
• deşi cunosc şi recunosc importanţa comunicării cu copiii în procesul educaţiei familiale, părinţii, de 

cele mai multe ori, neglijează opinia acestora, din start considerând-o nesemnificativă; 
• motivaţia formării şi perfecţionării competenţelor parentale are un pronunţat caracter extrinsec (este 

influenţată de părerea celor din jur, nedorinţa de evidenţiere sub aspect negativ etc.); 
• creşterea eficienţei procesului de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale implică trecerea 

de la aspectul exterior la cel interior al motivaţiei; 
• buna desfăşurare a procesului complex de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale presupune 

o etapă iniţială/anterioară, concretizată în autoaprecierea personalităţii, dar şi o etapă finală/ulterioară, 
de autoactualizare, desfăşurată pe tot parcursul vieţii; 

• în elaborarea strategiei de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale trebuie să se ţină cont de 
structura internă a familiei, exercitarea autorităţii parentale, tipul de interacţiune familială, principiile 
educative ale familiei; 

• formarea şi perfecţionarea competenţelor parentale presupune îmbinarea a două tipuri de ,,intervenţii”: 
individuale şi colective. Acest lucru, considerăm noi, se datorează aspectelor elucidate în concluzia 
anterioară; 

• formarea şi perfecţionarea competenţelor parentale trebuie să aibă la bază un substrat axiologic, care ar 
permite părinţilor să acorde asistenţă propriilor copii în problema diferenţierii valorilor de nonvalori, 
dar fiind ei înşişi pregătiţi în acest aspect al educaţiei; 

• procesul de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale nu trebuie limitat în timp şi spaţiu. 
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