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Parents' knowledge of different educational methods does not presume that they apply them correctly in their 

relationship with their children. The persuasion parents need and the total openness of some of them for training in this 
direction oriented this study towards the revelation of some aspects that are very vulnerable, including the modality of 
the discipline. The application of some didactic methods of initiation of parents in the ecology of education will conduct 
us to form the parents' ability and practice regarding the management of the discipline problems, the aspects illuminated 
in this research. 

 
 
Tendinţele actuale ale sistemului de învăţământ au condus la stabilirea unui parteneriat la nivelul triadei 

şcoală–părinţi–copii cu scopul optimizării şi creşterii calităţii procesului educativ. Una dintre premisele ce 
trebuie realizate pentru atingerea calităţii în acest sens este stabilirea legăturilor strânse dintre profesori şi 
părinţi ca părţi active în cadrul procesului de valorificare a dimensiuniii morale. Concluzia unor părinţi că 
educaţia copiilor revine în exclusivitate şcolii, fără a fi personal implicaţi în procesul de educaţie în momen-
tele cele mai semnificative, atrage după sine probleme sociale majore, precum conflictul dintre generaţii, 
devalorizarea tradiţiilor, iresponsabilitatea morală etc. Contrar oricăror constatări pedagogice şi sociologice 
raportate la diverse etape ale dezvoltării sistemului educaţional, o atitudine pedagogică pozitivă şi construc-
tivă ce trebuie apreciată de instituţiile de învăţământ îşi găseşte explicaţia în faptul că unii părinţi sunt capa-
bili să reacţioneze şi să răspundă invitaţiei de realizare a acestui parteneriat, poziţie argumentată de Fausto 
Telleri [7, p.11-12]. Suntem convinşi că aplicarea unor modalităţi didactice de iniţiere a părinţilor în eco-
logia educaţiei va conduce la formarea abilităţilor şi practicilor parentale valorificate prin înţelegerea com-
portamentelor copiilor, învăţarea tehnicilor de comunicare şi mediere afectivă, managementul problemelor 
disciplinare etc. Convingerea părinţilor că trebuie să fie deschişi pentru formare în această direcţie a orientat 
studiul de faţă spre relevarea unor aspecte suficient de vulnerabile cu privire la modalităţile de disciplinare. 
Pornind de la faptul că şedinţele organizate de către cadrele didactice oferă modele, alternative şi soluţii con-
firmate de experienţă şi cunoaştere, ajutându-i pe părinţi să construiască personalitatea copilului, în tipologia 
întâlnirilor cu părinţii, T. Cosma specifică la categoria formelor de colaborare a diriginţilor cu familia acest 
tip de şedinţe drept întâlniri programate cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu părinţii unui 
copil [3, p.34]. În această enumerare, credem că pot fi incluse şi întâlnirile cu părinţii şi copiii împreună.  

Disciplina ca o totalitate de reguli de comportare şi de ordine obligatorii apare ca un factor sau mijloc 
exterior de dirijare a acţiunii educaţive, iar formarea comportamentului disciplinat reprezintă finalitatea ge-
nerală a acestei laturi, menţionează I. Nicola [5, p.280]. În ipostaza de comportament, disciplina se exprimă 
printr-o gamă de atitudini de acceptare sau respingere a cerinţelor impuse din exterior, ca un mod de răspuns 
sau de comportare solicitat, conferind, în special, o imagine asupra interacţiunilor. Ca proces educativ se 
încheie inevitabil cu un anumit rezultat exteriorizabil în comportamentul disciplinat, respectiv în atitudinile 
lor faţă de cerinţele şi dispoziţiile impuse. Provenit din limba greacă, semnificaţia pozitivă a cuvântului 
disciplină relevă capacităţi de „îndrumare” şi presupune o călăuzire atentă, îndelungată a copilului, începând 
de la vârsta fragedă până la maturitate. Cuvântul disciplină implică a-l învăţa pe celălalt, nu a-l pedepsi, aşa 
cum este foarte des interpretat. Scopul disciplinării rezidă în ajutorul acordat copilului pentru a atinge un 
nivel de maturitate care să-i permită a activa ca un adult pe deplin responsabil de faptele sale. Societatea se 
confruntă cu o varietate de tendinţe în ceea ce priveşte stilurile de educare a copiilor în familie. S-a constatat 
faptul că sunt puternic înrădăcinate modelele vechi de educaţie bazate pe impunerea disciplinei prin metode 
dure, principala măsură de constrângere folosită de părinţi pentru a-l face pe copil să asculte fiind pedeapsa 
fizică, aplicată de cele mai mute ori spontan, fără explicaţii anterioare, ca rezultat al stării de nervozitate a 
părintelui şi nu din cauza unor greşeli grave ale copilului. Metodele traumatizante, de abuz fizic sau psihic 
asupra copilului nu sunt conştientizate de către părinţi, fiind considerate atitudini normale în procesul de 
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educare şi disciplinare a copilului. Aceasta dovedeşte că părinţii nu cunosc alternative şi nu au abilitatea de a 
colabora cu copilul în stabilirea unor reguli clare, astfel încât să conştientizeze că a greşit. Dragostea şi limitele 
permisivităţii sunt termeni care descriu o orientare a disciplinei parentale. Părinţii orientaţi spre o „disciplină 
relaţională” folosesc dragostea ca stil parental de bază, cei ce uzează de „disciplina acţiunii” folosesc limitele 
ca stil parental esenţial, menţionează A. Băran-Pescaru. Analiza stilurilor educative familiale oferă o diversi-
tate mare a modalităţilor de acţionare parentală – un pluralism al stilurilor educative familiale. Cercetările au 
demonstrat că în general există patru stiluri educative în famile, ce corespund unui echilbru între dragoste şi 
limite: de respingere/neglijare: dragoste scăzută şi limite scăzute; autoritarist: dragoste scăzută şi limite înalte; 
permisiv: dragoste ridicată şi limite scăzute; democratic sau echilibrat: dragoste ridicată şi limite înalte.    
L. Cuzneţov consideră că pluralismul stilurilor educative familiale se organizează în jurul variabilelor: 
autoritate/constrângere, liberalism/permisivitate, dragoste/ataşament, ostilitate/ respingere, în final, stilul 
educativ familial fiind dependent de comportamentul părinţilor şi strategiilor aplicate de ei atât în comuni-
care, relaţii, cât şi în educaţia copiilor şi trebuie analizat ca un produs şi proces nemijlocit al interrelaţiei şi 
conexiunii inverse dintre trei variabile: principii, autoritate, acţiuni parentale, ce includ metodele şi mijloa-
cele aplicate în educaţia copiilor [4, p.129]. 

În contextul celor expuse, am intenţionat să realizăm o investigaţie de constatare pentru a sesiza opiniile 
părinţilor privind atât cunoaşterea, cât şi aplicarea disciplinei asupra propriilor copii. În acest sens, partene-
riatul este stabilit la nivelul relaţiei cu învăţătorul clasei unde învaţă copilul şi respectiv cu şcoala, acestea 
(învăţătorul şi şcoala) fiind considerate drept surse generale de informare şi instruire. Planul de învăţământ al 
şcolii, la componenta activităţilor educative, prevede diverse activităţi de dezvoltare a parteneriatului, fiind 
specificate prin teme concrete şi necesare de realizat în cadrul şedinţelor cu părinţii. La şedinţa cu părinţii, 
când s-a pus în discuţie tema "violenţei", a fost efectuat un sondaj prin care putea fi demonstrată nevoia de 
educaţie a părinţilor în această direcţie. Rezultatele anchetei au scos în evidenţă fenomenul violenţei, susţinut 
de aplicarea metodelor disciplinare. Deşi părinţii cunosc diverse metode disciplinare – călăuzirea prin exemple, 
instrucţiuni verbale, cerinţe scrise, prilejuirea unor experienţe negative, rugăminţile, ordinele, exercitarea 
controlului prin mângâierea copilului, pedeapsa corporală – aceste metode sunt aplicate de cele mai multe 
ori la nivelul intuiţiei parentale, argumentându-le prin faptul că „părinţii noştri nu au avut o pregătire insti-
tuţională, ne-au educat cum au ştiut ei şi astăzi ne pot servi drept modele”. Nu putem contesta eficienţa 
metodelor aplicate de generaţiile trecute, dar datele relevate de părinţii chestionaţi au demonstrat că astăzi 
unii copii ar prefera „bătaia” în locul „strigătelor, cicălirii şi interzicerilor impuse de părinţi”, corelând 
direct cu intersectarea stilurilor educative ale familiei, fără a putea demonstra apartenenţa la unul dintre ele. 
Constatarea ce se impune în urma acestor reflecţii, demonstrează rolul esenţial al părinţilor în disciplinarea 
copiilor, deoarece ei sunt cei care trebuie să le inoculeze acestora principiile societăţii în care trăiesc. Abun-
denţa de sfaturi disponibile tuturor privind educarea copiilor pune în dificultate părinţii, uneori provocând 
chiar stări de frustrare în alegerea, selectarea şi testarea unui număr de metode variate şi adesea contradictorii. 
În acest sens, suntem convinşi de puterea instructivă a educatorilor privind informatizarea şi elucidarea as-
pectelor confuze ale părinţilor. În activităţile educative promovate prin intermediul şcolii un rol important îl 
deţine consilierul educativ din unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar, organizator şi iniţiator de mo-
dule tematice. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar a Ministerului Educaţiei şi Cercetării a elaborat 
Fişa postului pentru deţinerea acestei funcţii, indicând elementele de competenţă şi indicatorii de performanţă. 
În componenta managementul educaţiei formale şi nonformale identificăm drept elemente de competenţă 
ale consilierului educativ, printre care competenţa de a întocmi baza de date privind starea disciplinară a şcolii, 
absenteismul, abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă, dependenţa şi programele de prevenţie/intervenţie – 
indicatori de performanţă, pentru că în acest context se evaluează impactul activităţilor educative asupra 
stării disciplinare a elevilor. 

Un model posibil şi real de implementat pe coordonata dezvoltării parteneriatului educaţional la nivelul 
familie–şcoală–copil este parcurgerea de către părinţi atât voluntar, cât şi invitaţi special, a unui curs de 
„Şcoală a părinţilor”, model preluat deja de unele şcoli din Republica Moldova. Fausto Tellieri, renumit pro-
fesor universitar italian, propune un itinerar de formare a părinţilor, obiectivul principal al unui astfel de de-
mers fiind contribuirea la educarea acestora pentru a deveni părinţi mai buni. Sigur, nu se impune preluarea 
integrală a conţinuturilor cursului, acestea find flexibile în dependenţă nu atât de actualitatea subiectului, cât 
de importanţa formării deprinderilor de aplicare în contexte reale. 
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Provocaţi de această problematică, am reuşit să realizăm în afara şedinţelor cu părinţii la nivelul clasei,  
un ansamblu de activităţi de iniţiere şi formare a părinţilor privind echilibrul dintre dragoste şi limite, prin 
intermediul lectoratelor susţinute la nivelul şcolii. Modulul tematic propus spre discuţie „Cele cinci limbaje 
ale dragostei la vârsta copilăriei”, inspirat de conţinuturile ideatice propuse de R. Campbell, G. Chapman [2], 
a deschis oportuniţăti de colaborare şi aprofundare a conceptului de parteneriat în triada şcoală–părinţi–copii, 
oferind deschidere spre noi tipuri de şedinţe-dezbateri la teme cu conţinut orientat spre noi metode discipli-
nare, precum: atingerea fizică, cuvintele de apreciere, timpul rezervat copilului, cadourile, slujirea. 

În legătură cu acest aspect conchidem că prin şedinţele programate cu părinţii este greu de stabilit care 
părinte este bun şi care nu. E riscant să afirmi că părinţii care au copii buni sunt la rândul lor şi părinţi buni, 
după cum se poate spune că nu sunt neapărat „răi” acei părinţi ai căror copii au înregistrat anumite eşecuri 
mai mari sau mai mici. Părinţii nu trebuie să scape din vedere faptul că stilul educativ al familiei nu repre-
zintă singurul factor care poate determina reuşita sau nereuşita copilului; deprinderea de a se pune în locul 
copilului va face să înţeleagă mai bine nu doar nevoile sale, ci şi justeţea sancţiunii aplicate.  
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