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Consilierea psihopedagogică a membrilor familiei vizează un set de acţiuni psihopedagogice sistematice şi sistemice, 

realizate prin intermediul formelor, metodelor şi strategiilor de identificare, remediere şi prevenire a discordanţelor şi 
incertitudinilor familiale. Strategiile consilierii psihopedagogice se aleg şi se aplică în funcţie de vârsta, genul, religia 
beneficiarului, nivelul de cultură şi inteligenţă, de metodele acceptate de către beneficiar. 

Cuvinte-cheie: consilier, consiliere, consiliere psihopedagogică, consilierea familiei, beneficiar, tehnici, strategii, 
model de psihoterapie, consiliere eclectică. 

 
THE PRAXIOLOGICAL FOUNDATIONS: METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF THE PSYCHO-
PEDAGOGICAL COUNSELING OF THE FAMILY INSIDE THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The psychopedagogical counseling of the family members concerns a set of systematic and systemic psychopedago-

gical actions, made through the forms, methods and strategies of identification, correction and prevention of the family 
inconsistencies and uncertainties. Psychopedagogical counseling strategies are being selected and applied according to 
age, gender, religion of the beneficiary, the culture level and intelligence, the acceptance of the methods by the beneficiary. 

Keywords: counselor, counseling, psychopedagogical counseling, family counseling, beneficiary, techniques, stra-
tegies, psychotherapy model, eclectic counseling. 

 
 
Consilierea psihopedagogică a membrilor familiei vizează un set de acţiuni psihopedagogice sistematice 

şi sistemice, realizate prin intermediul formelor, metodelor şi strategiilor de identificare, remediere şi preve-
nire a discordanţelor şi incertitudinilor familiale. Consilierea psihopedagogică realizată în cadrul instituţiei 
de învăţământ are la bază un sistem teoretic conceptual bine pus la punct. Ea este exercitată de către consilie-
rul şcolar, psihologul, psihopedagogul, dirigintele sau cadrul didactic. Persoana care consiliază trebuie să 
posede competenţe de valorificare a metodelor şi tehnicilor în corespundere cu problema identificată a elevu-
lui. Specialistul–consilier are menirea de a-l ajuta pe elev să se cunoască mai bine, să privească problemele 
obiectiv şi dintr-o nouă perspectivă. O condiţie importantă a consilierii psihopedagogice este caracterizată 
prin faptul că specialistul nu propune reţete sau soluţii prefabricate, ci orientează elevul/ grupul de elevi con-
siliat spre luarea unei decizii optime pentru soluţionarea, de sine stătătoare, a problemei. Unul dintre obiecti-
vele esenţiale ale consilierii familiei constă în faptul că individul trebuie să nu fie scos din contextul său social, 
astfel încât să fie abordat izolat de semeni. De aici şi necesitatea de a aborda şi consilia familia ca sistem uni-
tar în cadrul instituţiei de învăţământ sau al centrului de consiliere a familiei. Cu cât problema şi obiectivele 
consilierii vor fi mai clar stabilite, cu atât mai eficient va fi identificată strategia şi tehnologia, adică setul de 
metode şi procedee aplicate. 

Studiul literaturii de specialitate [1, 3, 4, 7, 10, 12] a permis să stabilim o mare varietate de strategii şi me-
tode ce pot fi aplicate în consilierea psihopedagogică a elevului şi familiei acestuia, desfăşurate în instituţia 
de învăţământ. Prima etapă în identificarea setului de metode care urmează a fi aplicate este constituită din 
convorbirea de motivare a familiei pentru a realiza consilierea. Modul prin care consilierul decide să moti-
veze familia depinde de natura problemei identificate, de obiectivele propuse, de tipul de familie, de relaţia 
care s-a stabilit între consilier şi membrii familiei, precum şi de experienţa, pregătirea profesională şi de cu-
noştinţele deţinute de consilier. Cercetătorul Ion Al. Dumitru menţionează că în cadrul instituţiei de învăţă-
mânt poate fi considerat eficient consilierul care: 

– operează într-un mediu securizat şi confortabil din punct de vedere psihologic; 
– explică experienţele şi trăirile elevului într-un mod inteligent şi consistent logic; 
– ajută elevul să ia decizia de a se angaja în activităţi, în rezolvarea propriilor probleme, eliberându-se de 

distres şi atingând scopurile pe care şi le-a asumat [5, p.43]. 
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Cercetătoarea Larisa Cuzneţov identifică caracteristicile specialistului eficient ce se ocupă de consilierea 
problemelor familiale: 

– gândeşte pozitiv şi abordează beneficiarul şi problemele acestuia cu atenţie, răbdare, binevoitor; 
– empatizează cu beneficiarul; 
– face evaluări psihologice ale elevului şi părintelui, în scopul adaptării demersului de consiliere psiho-

pedagogică la particularităţile acestuia şi cazul concret; 
– se străduie să cunoască/ înţeleagă modul cum gândeşte, simte şi acţionează/ se comportă beneficiarul; 
– anticipează reacţiile părintelui la autoconştientizarea şi autodezvăluirea gândurilor, sentimentelor etc.; 
– se angajează să sprijine şi să îndrumeze beneficiarul în procesul schimbării evolutive a acestuia [3, p.44]. 
Aceste caracteristici, precum şi respectarea Codului deontologic al psihologului, dar şi interiorizarea unui 

sistem de valori, în interdependenţă cu conţinutul, formele şi modalităţile consilierii psihopedagogice, con-
stituie o parte semnificativă din consilierea psihopedagogică. În încercarea de a furniza o imagine cât mai 
completă, sintetic–integrativă a consilierii psihopedagogice, Ion Al. Dumitru a delimitat trei aspecte esenţiale 
ale acesteia: 

a) conţinutul activităţilor de consiliere psihopedagogică, ce se referă la domeniile esenţiale în care ele se 
desfăşoară în concordanţă cu scopurile pe care le urmăresc;  

b) formele consilierii psihopedagogice, ce au în vedere tipurile, ipostazele realizării acesteia, respectiv 
situaţiile în care este nevoie de activităţi specifice de consiliere psihopedagogică complementare celor 
instructiv–educative consacrate;  

c) modalităţi de realizare a consilierii psihopedagogice, ce au în vedere cadrul instituţionalizat, precum 
şi beneficiarii acestor activităţi [5, p.60-61]. 

Analizând concepţia unitar-integrativă a lui Ion Al. Dumitru, putem conchide că aceasta mai poate fi 
completată cu încă o dimensiune esenţială a consilierii psihopedagogice, şi anume: Strategiile de realizare a 
consilierii psihopedagogice. În baza analizei mai multor surse bibliografice din domeniul psihologiei, consi-
lierii şi pedagogiei [1, 3, 4, 6, 10, 11, 12], am sintetizat câteva strategii esenţiale procesului consilierii psiho-
pedagogice a familiei. Din multitudinea strategiilor selectate oferim doar cele utilizate de noi, cu succes, în 
cadrul consilierii psihopedagogice (Tab.l).  

  Tabelul 1 
Strategii de realizare a consilierii psihopedagogice a familiei 

Nr. 
ord. 

Strategia/ 
descrierea strategiei 

Forma de 
realizare 

Metoda conversaţiei 1 
Constituie metoda fundamentală a consilierii psihopedagogice şi a consilierii în 
general. Se realizează prin comunicarea propriu-zisă dintre beneficiar şi consilier. 
Comunicarea trebuie să fie: empatică, activă, gândită, adică să fie realizată în baza 
unui scop. 

Grup/ 
individual 

Metoda observaţiei 2 
Constituie metoda fundamentală a cercetării psihologice. Se realizează prin observarea, 
înţelegerea, descoperirea, analiza conduitei persoanei consiliate, în general. 

Grup/ 
individual 

Metoda biografică / anamneza 3 
Se realizează prin analiza în ontogeneză a beneficiarului, pentru a identifica 
principalele particularităţi şi evenimente trăite de beneficiar. 

Grup/ 
individual 

Metoda ascultării active şi atente 4 
Presupune ascultarea empatică şi atentă a trăirilor beneficiarului. Esenţial este faptul 
că consilierul trebuie să aibă răbdare pentru a asculta activ, fără a grăbi beneficiarul. 

Grup/ 
individual 

Metoda acceptării necondiţionate 5 
Se realizează prin recunoaşterea demnităţii şi valorii personale a beneficiarului, fără a 
critica, eticheta, judeca şi fără a condiţiona aprecierea. 

Grup/ 
individual 

Metoda dezvoltării gândirii pozitive 6 
Se realizează prin dezvoltarea imaginii şi respectului de sine a beneficiarului, a 
responsabilităţii şi acceptării personale. Prin sugerarea gândurilor/ ideilor pozitive. 

Grup/ 
individual 
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Metoda feedback-ului 7 
Feedback-ul reprezintă o conexiune inversă, utilizată pentru menţinerea stabilităţii şi 
echilibrului în procesul consilierii. Oferirea unui feedback eficient este o abilitate 
care susţine comunicarea dintre consilier şi beneficiar. 

Grup/ 
individual 

Metoda sugestiei 8 
Se realizează prin dirijarea conştiinţei şi cogniţiilor beneficiarului, prin sugerarea şi 
propunerea ideilor, cu scopul de a influenţa asupra voinţei beneficiarului, asupra 
modului de a se comporta, gândi şi lua decizii. 

Grup/ 
individual 

Metoda reformulării 9 
Se realizează cu scopul de a reevalua şi analiza problema dintr-o altă perspectivă, de 
către beneficiar. 

Grup/ 
individual 

Metafora terapeutică 10 
Se realizează prin compararea implicită între două elemente care nu sunt asemănătoare, 
cel puţin la prima vedere. Se utilizează de către consilier sub diverse forme: poveşti, 
basme, parabole biblice, fabule. 

Grup/ 
individual 

Metoda modelării / remodelării cognitive şi/ sau a conduitei 11 
Se realizează cu scopul de a modela/ remodela convingerile, concepţiile şi cogniţiile 
eronate ale beneficiarului, precum şi conduita inadecvată / necorespunzătoare 
problemei cu care se confruntă beneficiarul, prin utilizarea metaforei terapeutice, 
sugestiei, modelului/ exemplului altor persoane etc. 

Grup/ 
individual 

Metoda modelării / remodelării relaţiei 12 
Se realizează cu scopul de a modela/ remodela relaţia beneficiarului copil cu colegii, 
prietenii, părinţii; în cazul relaţiei beneficiarului adult cu copiii, cu soţul/ soţia, 
colegii etc. – prin utilizarea metaforei terapeutice, sugestiei, modelului/ exemplul altor 
persoane etc. 

Grup/ 
individual 

Metoda aprobării 13 
Se realizează cu scopul de a încuraja beneficiarul să comunice, să se comporte, prin 
lăudare şi încurajare. 

Grup/ 
individual 

Metoda descrierii portretului propriu / introspecţiei 14 
Se realizează prin descrierea de către beneficiar a propriului portret / comportament, 
cu scopul de a identifica cum beneficiarul se percepe pe sine şi cum îşi percepe 
propriul comportament. Poate fi realizată prin următoarele întrebări pe care şi le va 
adresa beneficiarul însuşi: Cum sunt eu acasă? Cum sunt eu în relaţiile cu prietenii? 

Grup/ 
individual 

Metoda sumarizării 15 
Se realizează prin recapitularea, identificarea şi clarificarea mesajelor din cadrul 
consilierii. Sumarizarea se utilizează şi pentru a stabili priorităţile şi alternativele de 
abordare a unei teme sau subiect sau pentru a clarifica perspectivele beneficiarului 
asupra alternativelor de abordare a problemei sale. 

Grup/ 
individual 

Metoda resemnificării/ refreming 16 
Se realizează individual, prin ipotetizare şi întrebări circulare în scopul de a schimba 
viziunea, cogniţiile, pentru a recadra situaţia (schimbarea unghiului de vedere). 

Individual 

Metoda epistolară sau a scrisorii/ a jurnalului intim 17 
Se realizează prin notarea de către beneficiar a tuturor trăirilor sale neplăcute, cu 
scopul de a scăpa ulterior de ele, prin distrugerea lor (ardere sau rupere a scrisorii). 
Această metodă este extrem de utilă în procesul consilierii persoanelor foarte 
afectate, cărora le vine greu să vorbească despre problema interiorizată. 

Individual 

Metoda anchetei (chestionarul, interviul) 18 
Se realizează prin intermediul a două modalităţi: chestionarul şi interviul. Ambele se 
bazează pe adresarea întrebărilor, cu scopul de a identifica informaţii necesare proce-
sului de consiliere. 
Interviul este asemănător conversaţiei, dar totuşi se deosebeşte de aceasta prin faptul 

Grup/ 
individual 
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că în cadrul interviului există un interviator (în cazul consilierii, interviatorul poate fi 
atât consilierul, cât şi beneficiarul), care mereu iniţiază emiterea mesajului/ întrebărilor. 
Metoda energizării 19 
Se realizează prin diverse activităţi specifice energizării, cu scopul de a stimula energia 
personală a beneficiarului, pentru a înlătura oboseala, stresul şi încărcătura lui emoţională. 

Grup/ 
individual 

Metode de relaxare 20 
Se realizează prin intermediul variatelor tehnici de relaxare, ca de exemplu: textele 
de relaxare – sunt o metodă eficientă în procesul relaxării, acestea fiind însoţite de 
respiraţie profundă şi atmosferă prielnică relaxării, favorizează relaxarea musculară 
progresivă. 

Grup/ 
individual 

Sociodrama 21 
Se realizează prin cooperare, învăţare, descoperire, problematizare, dezbateri, jocuri 
de rol, înscenarea unei probleme, cu scopul de a soluţiona situaţia înscenată, prin 
modelarea şi interpretarea ei întocmai. Reprezintă una dintre cele mai eficiente 
metode de creare, modelare şi soluţionare a unei situaţii dificile/ conflictuale, la care 
participă minimum trei persoane. 

Grup 

Psihodrama 22 
Se realizează după acelaşi mecanism ca sociodrama, însă în cadrul psihodramei este 
prezentă o singură persoană, care este rugată în procesul consilierii să se suprapună în 
mai multe roluri, în dependenţă de problema consiliată. 

Individual 

Vizionarea filmelor educative 23 
Se realizează prin vizionarea şi analizarea filmelor educative/ istorice/ specifice 
problemei cu care se confruntă beneficiarul. 

Grup 

Studiul de caz 24 
Se realizează prin suprasolicitarea aspectelor cognitive ale beneficiarului, cu scopul 
de a analiza şi soluţiona problemele altor persoane. 

Grup/ 
individual 

 

Strategiile consilierii psihopedagogice se aleg şi se aplică în funcţie de vârsta, genul, religia beneficiaru-
lui, nivelul de cultură şi inteligenţă, de metodele acceptate de către beneficiar. În alegerea tehnicilor, stra-
tegiilor şi a modalităţilor de lucru în realizarea unei consilieri psihopedagogice, specialistul trebuie să ţină 
cont de unele condiţii. Vom analiza schema lui Ion Al. Dumitru: 

 

 
Fig.1. Caracteristicile alegerii tehnicilor, strategiilor şi a modalităţilor de lucru în realizarea  

unei consilieri psihopedagogice încununate cu succes [5, p.38]. 
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Aderăm la schema propusă de autor, însă în baza cercetărilor realizate vom completa acest instrument 
încă cu două caracteristici: modul de îmbinare a metodelor, tehnicilor şi strategiilor alese şi axarea pe respec-
tarea principiilor deontologice în valorificarea tehnologiei de tip eclectic – integrativ. 

Diversitatea situaţiilor, a beneficiarilor şi a problemelor acestora a făcut dificilă, dacă nu chiar imposibilă, 
utilizarea unei singure teorii privind consilierea. Astfel, Ion Al. Dumitru remarcă că consilierea psihopedago-
gică trebuie să integreze modele de consiliere care să includă mai multe teorii şi concepţii psihologice – 
domeniu care a generat apariţia abordărilor de tip eclectic–integrativ, care s-au dovedit a fi din ce în ce mai 
necesare şi mai utile, menite să conducă la realizarea obiectivelor consilierii psihopedagogice. Acestea nu 
vizează o restructurare a teoriei/ concepţiei de bază a consilierului şi nici încercarea unei noi sinteze supra-
teoretice, ci reprezintă un model de practică eficientă în consilierea beneficiarilor. Eclectismul tehnic presu-
pune selectarea unor tehnici (metode, procedee etc.) provenite din mai multe şcoli şi orientări teoretice şi 
utilizarea lor în vederea realizării consilierii psihopedagogice [5, p.36].  

În cele ce urmează vom analiza un Model de psihoterapie şi consiliere eclectică sistematică elaborat de 
L.Beutler, care are la bază trei reguli sau trei principii definitorii: 

1) orice proces de consiliere psihopedagogică trebuie să fie focalizat pe beneficiar (să-l ajute să-şi rezolve 
problemele); 

2) practicile şi tehnicile de consiliere psihopedagogică pot fi utilizate cu bune rezultate, independent de 
teoriile de origine ale acestora (eclectism tehnic); 

3) orice proces de consiliere vizează schimbarea evolutivă a beneficiarilor; pentru aceasta sunt utilizate 
diverse metode, tehnici, proceduri etc., într-o structură coerentă (eclectism sistematic) [apud 5, p.38]. 

B.E. Gilland elucidează un model eclectic de structură a procesului de consiliere, care cuprinde şase 
stadii aflate în interdependenţă, prin intermediul cărora identificăm de fapt caracteristicile generale ale 
procesului de consiliere [apud 12, p.11] (Fig.2).  

6. Evaluarea şi  
feedback-ul 

La acest stadiu beneficiarul 
împreună cu consilierul evaluează 
rezultatele obţinute. 

5. Aplicarea 
Acest stadiu prevede acţionarea  
în conformitate cu planul pre-
stabilit. Consilierul are misiunea 
de a stimula beneficiarul, 
încurajându-i activitatea şi 
ajutându-l să depăşească 
posibilele eşecuri şi greutăţi. 

 
 
 
 
 

Modelul eclectic 
de structură 
a consilierii, 

după B.E. Gilland 

1. Cercetarea problemei 
La acest stadiu, consilierul stabileşte 
un contact cu beneficiarul şi capătă 
încrederea reciprocă. Este necesar ca 
consilierul să asculte şi să urmărească 
atent ce spune beneficiarul şi limbajul 
nonverbal al acestuia, să manifeste 
sinceritate, empatie fără să recurgă la 
etichetare sau manipulare. 

4. Planificarea 
Acest stadiu prevede evaluarea 
alternativelor propuse şi 
alcătuirea unui plan de acţiuni 
luând în consideraţie resursele 
beneficiarului, timpul necesar, 
metodele etc. 

3. Identificarea 
alternativelor 

La acest stadiu se propun şi 
se analizează alternativele 
posibile în rezolvarea 
problemei. Folosind 
întrebări deschise, 
consilierul va stimula 
beneficiarul să identifice cât 
mai multe soluţii alternative 
pe care acesta le consideră 
acceptabile. 

2. Aprecierea bidimensională  
a problemei 

La acest stadiu consilierul va aprecia 
problemele beneficiarului, 
identificând aspectele afective şi cele 
cognitive. Analiza problemelor se 
realizează până la momentul în care 
consilierul şi beneficiarul ajung la 
concluzii comune asupra identificării 
lor, asupra cauzelor şi modului de 
rezolvare a lor. 

Fig.2. Modelul eclectic de structură a consilierii, după B.E. Gilland. 
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Analizând cele două modele, redate anterior, putem conchide că L.Beutler abordează în modelul său prin-
cipiile definitorii ale consilierii, iar B.E. Gilland evidenţiază prin modelul său traseul consilierii, structurate în 
şase stadii esenţiale. Aceste modele contribuie la înţelegerea mai exactă a realizării/ funcţionării/ desfăşurării 
procesului de consiliere, care, valorificate în mod profesionist, contribuie la schimbarea persoanei consiliate, 
căci orice proces de consiliere eficient facilitează schimbarea evolutivă a persoanei consiliate, adică a beneficia-
rului. Cercetătorul S.Garfield dezvoltă o viziune unitară, eclectic–integrativă asupra consilierii psihopedago-
gice, bazată pe identificarea unui set de variabile (factori comuni) prezente în orice proces de facilitare a schim-
bării beneficiarului. În continuare vom sistematiza şi structura într-un tabel variabilele consilierii propuse de 
S.Garfield [apud 5, p.40-41], indispensabile procesului de facilitare a schimbării beneficiarului (Tab.2): 

 

Tabelul 2 
Variabile prezente în orice proces de facilitare a schimbării beneficiarului în cadrul 

consilierii psihopedagogice (caracteristici) 

1. Relaţia consilier - beneficiar 
În toate modalităţile/ formele de realizare a consilierii psihopedagogice, relaţionarea specifică dintre consilier 
şi beneficiar este esenţială. Căldura umană, empatia, respectul etc. reprezintă condiţiile necesare pentru 
dobândirea încrederii şi crearea unei alianţe terapeutice favorabile schimbării evolutive a beneficiarului. 

2. Iluminarea (insight-ul), modificarea cogniţiilor, înţelegerea şi interpretarea 
Toate modalităţile de consiliere psihopedagogică îşi propun să ajute beneficiarii să-şi conştientizeze prob-
lemele, să-şi modifice cogniţiile, să se înţeleagă mai bine pe sine şi lumea în care trăiesc, să interpreteze 
adecvat experienţele trăite, faptele şi evenimentele parcurse. 

3. Catharsisul, exprimarea emoţiilor şi eliberarea de tensiune 
Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor, eliberarea de tensiune psihică provocată de acestea conferă beneficia-
rului senzaţia de uşurare. Simpla exprimare a unor trăiri afective puternice şi mult timp reprimate, fie ele 
pozitive sau negative, ajută beneficiarul să facă faţă unor situaţii tensionate şi să funcţioneze mai eficient 
în rezolvarea problemelor. 

4. Întărirea 
În orice terapie, consilierii gratifică atitudinile şi comportamentele beneficiarilor. Ei întăresc pozitiv com-
portamentele dezirabile şi care fac plăcere beneficiarului şi sancţionează negativ comportamentele disfunc-
ţionale, indezirabile, dezadaptative. Gesturile simple, precum cele de a acorda atenţie beneficiarului, răspun-
surile nonverbale ori schimbarea cursului conversaţiei sunt menite să încurajeze beneficiarul să adopte 
anumite comportamente, anumite moduri de a gândi, de a aborda problemele şi de a le înlătura, de a estompa 
sau diminua pe cele neeficiente, dezadaptative, disfuncţionale. 

5. Desensibilizarea 
Discutarea cu beneficiarul şi înţelegerea de către acesta a problemelor cu care se confruntă contribuie la 
diminuarea aspectului lor ameninţător, la reducerea anxietăţii. Înţelegerea justă şi realistă a problemelor de 
către beneficiar îl face să devină mai eficient în rezolvarea lor. 

6. Informarea 
Mulţi oameni nu sunt informaţi ori au puţine informaţii despre ei înşişi şi despre lucrurile care le influenţează 
viaţa de zi cu zi. Ca atare, pot avea aşteptări nerealiste referitoare la propriile posibilităţi şi capacităţi, dar 
şi la cele ale celorlalţi. (Exemplu: Unii oameni confundă reacţiile emoţionale cu problemele lor dureroase, 
considerând că a-ţi exprima emoţiile este ceva anormal). 

7. Reasigurarea şi suportul 
Sunt modalităţi de reducere a tensiunii psihice până la un nivel acceptabil, astfel încât persoana în cauză să 
poată face faţă situaţiilor. 

8. Aşteptări pozitive 
Consilierii induc beneficiarilor lor speranţă şi optimism, fapt ce determină diminuarea sentimentelor acestora 
de neputinţă, neajutorare şi de lipsă de speranţă, generatoare de apatie, resemnare, evitare, retragere. 

9. Confruntarea cu problemele, mai degrabă decât evitarea lor 
A evita problemele şi a primi ajutor, sprijin şi îndrumare constituie, în sine, un pas important în confruntarea 
beneficiarului cu problemele sale. Expunerea beneficiarilor, în mod direct, la evenimente şi situaţii proble-
matice generatoare de neîncredere în forţele proprii este preferabilă situaţiei în care aceştia evită dificultăţile, 
se resemnează şi nu se angajează în soluţionarea lor. 
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Aceste variabile sunt în interdependenţă cu obiectivele procesului de consiliere psihopedagogică, care favo-
rizează remedierea beneficiarului, prin intermediul schimbării lui evolutive. H.D. Blocher [apud 5] a elucidat 
cinci stadii ale schimbării evolutive a beneficiarilor în decursul procesului de consiliere psihopedagogică: 

I. Precontemplarea – în acest stadiu beneficiarii stau în expectativă, nu cred şi nu vor să accepte ce trebuie 
să se schimbe. Ei neagă faptul că se confruntă cu unele probleme personale, cu unele disfuncţionalităţi adap-
tative, sau, dacă le conştientizează, îi învinovăţesc pe ceilalţi pentru problemele lor. De multe ori numai dacă 
sunt presaţi de familie, angajatori, prieteni etc. acceptă să parcurgă un program de consiliere psihopedagogică; 

II.  Contemplarea – persoana devine conştientă de faptul că are probleme şi începe să se gândească serios 
cum să le rezolve, dar încă nu este hotărâtă să facă ceva în acest sens. Uneori, beneficiarii vin la consilier sub 
pretextul obţinerii unor informaţii pentru rezolvarea unor probleme minore; în acelaşi timp însă, ei se gândesc 
dacă urmează să relateze consilierului problema majoră pe care o au şi să se angajeze într-un proces de con-
siliere în acest sens. De multe ori, ei cântăresc aspectele pozitive (beneficiile) şi aspectele negative (riscurile) 
ale unui astfel de demers. Sunt beneficiari indecişi, pasivi sau cu stări psihice conflictuale (la nivel intraper-
sonal, mai ales), care pot rămâne în acest stadiu un timp mai îndelungat, chiar ani de zile; 

III. Pregătirea – beneficiarii se hotărăsc să înceapă terapia şi consilierea psihopedagogică. Decizia de a 
parcurge un program de consiliere poate fi determinată de anumite încercări eşuate de a-şi rezolva problemele 
sau de anumite aspiraţii şi intenţii; 

IV. Acţiunea – beneficiarii angajaţi în procesul consilierii psihopedagogice încep să-şi modifice compor-
tamentul, experienţele sau mediul pentru a-şi atinge scopurile propuse. Unii consilieri consideră, în mod 
greşit, că în acest stadiu schimbarea beneficiarului s-a produs deja şi este iremediabilă. Trebuie o anumită 
precauţie din partea consilierilor, pentru că există posibilitatea unei recăderi a beneficiarului; 

V. Menţinerea – beneficiarii muncesc pentru a-şi consolida câştigurile dobândite în urma parcurgerii pro-
gramului de consiliere, inclusiv prin adoptarea unui nou stil de viaţă (roluri, relaţii sociale şi comportamente 
noi care să asigure rezolvarea problemelor personale). Adeseori, prin generalizarea experienţelor şi a com-
portamentelor dobândite în timpul procesului de consiliere şi prin transferarea lor în situaţii de viaţă reale, 
persoana poate atinge noi trepte în dezvoltarea personalităţii sale [apud 5, p.44-45]. 

Cele cinci faze constituie un model de schimbare evolutivă a beneficiarului consilierii psihopedagogice. 
Dar dacă ar fi să ne referim nemijlocit la consilierea familiei, atunci intervine necesitatea de a studia procesul 
schimbării evolutive a părinţilor consiliaţi în cadrul instituţiei de învăţământ. Cercetătoarea Larisa Cuzneţov 
caracterizează procesul schimbării evolutive a părinţilor prin prisma câtorva necesităţi parentale: 

1) adaptarea mai eficientă la solicitările vieţii familiale şi a educării copiilor; 
2) obţinerea unui nivel optim de funcţionalitate a personalităţii în calitate de părinte; 
3) confort psihologic şi o stare generală de bine şi de sentimentul fericirii;  
4) interiorizarea unor distorsiuni şi disfuncţionalităţi generatoare de disconfort psihologic.  
În acest context, propunem Meta–Modelul de etică şi resemnificare pentru consilierea eficientă a familiei, 

elaborat şi experimentat de Larisa Cuzneţov [3, p.80-82]: 
1. Cadrul conceptual, filosofic şi etic se compune din: fundamentele epistemologice ale psihologiei 

generale, psihologiei vârstelor şi dezvoltării; pedagogiei generale, pedagogiei familiei; sociologiei familiei; 
filosofiei educaţiei, filosofiei valorilor; sociologiei educaţiei familiale; consilierii psihopedagogice şi ale 
psihoterapiei integrative. 

2. Cadrul teleologic conţine finalităţi care se compun din scop şi obiective; deseori aici specialistul 
împreună cu cel consiliat poate să configureze nişte modele – exemple, care vor servi drept ideal orientativ 
de gândire şi comportare pentru subiect. 

3. Cadrul conţinutal–axiologic şi al comprehensiunii este compus din valorile, normele, principiile 
etice şi existenţiale, care urmează a fi achiziţionate de subiect, inclusiv presupune pătrunderea şi înţelegerea 
de către consilier a realităţii interioare a subiectului. Aici foarte importantă este înţelegerea mesajelor ver-
bale şi nonverbale. 

4. Cadrul structurii verbale presupune gândirea şi valorificarea tehnicilor esenţiale: convorbirea, inter-
pretarea, reformularea (reflectare; clarificare; ca inversare a raportului figură – fond etc.), resemnificarea; 
arta de a formula întrebări şi a aplica omisiunile, generalizările, precizările, nominalizările, presupoziţiile, 
lecturarea gândurilor, relaţiile cauză–efect, echivalenţele complexe; metafora terapeutică etc. 

5. Cadrul colaborării şi al feedback-ului este foarte important, deoarece serveşte înţelegerii reciproce 
şi a schimbării contextului sau metodelor aplicate de consilier pentru optimizarea relaţiilor, conţinutului 
şedinţelor şi a procesului de consiliere în întregime. 
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6. Cadrul designului activităţii şi al şedinţei conţine structura/scenariul detaliat al specialistului. De 
reţinut că pe parcursul consilierii acesta poate fi completat sau schimbat, la necesitate. 

7. Cadrul evaluativ–analitic conţine ansamblul de metode, procedee sau tehnici de evaluare şi apre-
ciere a schimbărilor în viziunile, atitudinile sau conduita subiectului (se poate aplica observarea directă sau 
indirectă, testarea, convorbirea, discuţia etc.). 

8. Cadrul explorării tehnologiei permite specialistului să elaboreze scheme, noi reguli, modele micro- 
operaţionale pentru a eficientiza tehnologia valorificată. 

9. Cadrul eclectic–integrativ asigură înţelegerea şi valorificarea ajustării metodelor de consiliere cu 
elementele de psihoterapie integrativă. 

10. Cadrul strategic de abordare a perspectivelor funcţionării familiei îl considerăm extrem de im-
portant pentru a analiza cu subiectul consiliat traseul comportamental şi cel conţinutal ale perspectivelor 
funcţionării eficiente a familiei sale. Ideea ne aparţine, fiind validată pe parcursul îndelungatei noastre activi-
tăţi practice şi de cercetare privind consilierea familiilor – circa 30 de ani. Considerăm de succes finalizarea 
consilierii numai atunci când subiectul este în stare să elaboreze, argumenteze şi să descrie clar/explicit 
perspectivele de restructurare a propriei vieţi, a existenţei familiei sau a membrilor acesteia. În contextul 
vizat este valoros nu doar dacă am atins scopul concret planificat împreună cu subiectul, dar şi dacă acesta s-
a învăţat a delimita şi modela axele strategice şi perspectivele sporirii calităţii vieţii de familie. 

Esenţialul Meta–Modelului rezidă în orientarea specialistului şi provocarea acestuia de a utiliza creativ şi 
eficient standardele etice, deontologice, tehnologiile de consiliere şi valorificare argumentată a eclec-
tismului tehnic, atât la nivel teoretic, cât şi praxiologic [3, p.79-82]. Astfel, conchidem că consilierea, 
indiferent de teoriile pe care se axează, devine eficientă în măsura în care sunt folosite mai multe modele de 
strategii pentru soluţionarea problemelor cu care beneficiarul se confruntă. 

Procesul consilierii psihopedagogice, înţeles ca un proces de schimbare evolutivă a beneficiarului, cu 
ajutorul şi cu îndrumarea consilierului, presupune anumite competenţe la nivel aplicativ. Astfel de abilităţi se 
dobândesc în perioada formării iniţiale a consilierilor, dar ele trebuie să fie dezvoltate şi optimizate perma-
nent, în baza cunoştinţelor, aptitudinilor şi exersării permanente. Intervenţia consilierului trebuie să fie efi-
cientă, să nu dăuneze beneficiarului, ci să-l ajute să depăşească problemele cu care acesta se confruntă în 
procesul vieţii de familie şi al educaţiei copilului, inclusiv în cariera personală [3, p.40-41].  

În concluzie remarcăm că aspectele teoretice ale tehnologiei consilierii, strategiile de consiliere a familiei, 
modelele de consiliere a familiei ale specialiştilor notorii (C.Rogers, I.Al. Dumitru, L.Cuznetov, B.Gilland 
etc.), elucidate supra, abordează sistemic consilierea psihopedagogică a familiei şi constituie repere funda-
mentale care asigură eficienţa consilierii psihopedagogice a familiei. Indiferent de vârsta persoanei consi-
liate, acestea se realizează prin intermediul unor strategii eclectice şi metode, validate şi selectate în confor-
mitate cu problema apărută la necesităţile beneficiarului. Bineînţeles, urmărim schimbarea evolutivă a bene-
ficiarului, schimbarea cogniţiilor, atitudinilor, modului lui de a gândi şi de a se comporta, precum şi interio-
rizarea capacităţii de autoperfecţionare continuă şi menţinere a stării de bine. 
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