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Este realizat un studiu teoretico-aplicativ care reflectă cadrul metodologic general al educaţiei integrate în familie şi în 

şcoală. Studiul conţine un set de principii, forme şi metode care pot fi aplicate în educaţia integrală a copilului. Este abor-
dată logica şi esenţa educaţiei integrale. 
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LOGIC AND CONTENT OF INTEGRAL EDUCATION OF THE CHILD IN FAMILY AND SCHOOL: 
PRINCIPLES, FORMS AND METHODS 
Article contains a theoretically-applied study which reflects general methodological framework of integrated education 

in family and school context. The study contains a set of principles, forms and methods that can be applied in integral 
education of the child. Logic and content of integral education is approached.   

Keywords: integral education, family, school, methods, principles. 
 
 
Este logic şi evident că abordarea esenţei educaţiei integrale include acţiunea educativă familială şi cea 

şcolară, ceea ce necesită instrumentarea părinţilor şi a cadrelor didactice cu tehnologia pedagogică. Analiza 
conceptului din perspectiva teoriei educaţiei evidenţiază aspectul aplicativ şi presupune îmbinarea optimă a 
formelor, metodelor şi a mijloacelor educative. Tehnologia pedagogică poate fi definită ca ştiinţă aplicată în 
diferite contexte, care se va realiza conform unor obiective proiectate şi corelate cu conţinuturile, metodele  
şi mijloacele educative, abordate într-un ansamblu coerent, posibil de perfectat la nivel de sistem şi de proces 
[1, p.303]. Familia şi şcoala, în esenţă, au aceleaşi scopuri privind educaţia şi formarea integrală a copilului, 
pot şi trebuie să valorifice aceleaşi dimensiuni/conţinuturi generale ale educaţiei (educaţia morală, intelectuală, 
tehnologică, estetică, psihofizică), dar posibilităţile şi condiţiile acestor instituţii sociale diferă. În acest con-
text, considerăm foarte important ca actorii familiali şi cei şcolari să cunoască şi să realizeze principiile filo-
sofiei practice, care înglobează filosofia morală [3]. Este necesar să înţelegem că implementând tehnologia 
pedagogică axată pe aceste principii prin strategiile educative, care incumbă variate modalităţi de formare a 
conştiinţei şi conduitei morale, noi conturăm, proiectăm şi fundamentăm caracterul umanist al acţiunilor 
educative, al relaţiilor sociale, învăţăm individul să analizeze şi să reflecte asupra comportamentului său. În acest 
aspect ne interesează conceptul de strategie. I.Nicola menţionează că strategia nu se reduce la o simplă teh-
nică de lucru cu copilul, ea reprezintă manifestarea şi expresia esenţei acţiunilor şi personalităţii educatorului. 
Ea include nu doar formele, metodele şi tehnicile de acţionare, ci şi concepţia educatorului într-un tot unitar. 
Strategia educativă incumbă doi parametri importanţi: 

- structurarea externă care se referă la modul în care va fi ordonat şi prezentat volumul informaţiei pe 
care îl oferim copilului; 

- structurarea internă  operaţională care se referă la implicarea componentelor şi structurilor psihice în 
procesul educativ [4]. 

Între aceşti parametri nu se poate stabili o relaţie univocă în legătură cu complexitatea procesului, facto-
rilor, condiţiilor ce intervin în educaţie, strategia oferind educatorului posibilitatea să surprindă specificul 
relaţiilor dintre parametrii nominalizaţi şi toate componentele, structurile acestora.  Momentul-cheie elucidat 
ne-a condus la stabilirea şi evidenţierea caracteristicilor strategiei educative care urmează a fi valorificată 
în cadrul familiei.  Strategia aplicată de părinţi în educaţie ar trebui să urmărească: 

− respectarea drepturilor copilului;  
− stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii optime între părinţi şi copii; 
− valorificarea comunicării şi relaţiilor părinţi-copii, care ar facilita declanşarea mecanismelor psiholo-

gice de interiorizare, asimilare, învăţare eficientă; 
− ca transmiterea informaţiei/mesajului să-l antreneze pe copil într-o colaborare, un proces de achiziţio-

nare activ, conştient şi creativ; 
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− ca acţiunile educative să fie gândite, orientate spre o anumită finalitate şi să-l transforme pe copil din 
obiect în subiect, actor al propriei educaţii; 

− ca formarea-dezvoltarea copilului să se realizeze integral, urmând un traseu ascendent, moral; 
− ca procesul de colaborare şi relaţionare cu copilul să îmbine variate forme, metode, tehnici ce se vor aplica 

în funcţie de particularităţile de vârstă, de personalitate, starea sănătăţii etc. 
Din cele relatate putem deduce că strategia ocupă un loc central în cadrul tehnologiei. Ea este concomitent 

tehnică şi artă educaţională, imprimându-i demersului acţional, aplicativ al tehnologiei un anumit specific, o 
anumită coloratură. Frumos şi exact defineşte strategia pedagogică S.Cristea: manieră de abordare a educaţiei 
necesară pentru realizarea unui scop specific. Plecând de la reperele teoretice nominalizate anterior, caracte-
risticile şi dimensiunea epistemologică a strategiei pedagogice care vizează mecanismele structural-funcţio-
nale angajate în proiectarea şi realizarea educaţiei [1, p.349]: funcţiile familiei, domeniile vieţii de familie şi 
principiile filosofiei practice a familiei [2], delimităm  şase tipuri de strategii esenţiale care ar asigura efi-
cienţa acţiunilor educative familiale şi şcolare: 

1) strategia comunicării şi relaţionării umaniste; 
2) strategia respectării drepturilor copilului; 
3) strategia valorizării modului sănătos şi demn de viaţă; 
4) strategia onorării responsabilităţilor / din partea adulţilor şi copiilor; 
5) strategia centrării pe modelul moral / pozitiv de comportare al adulţilor; 
6) strategia orientării acţiunilor educative spre stimularea autocunoaşterii, autoeducaţiei, autoactualizării 

copilului în domeniul formării morale, intelectuale, tehnologice, estetice şi psihofizice, abordate inter-
conex, sistematic şi sistemic. 

După cum se poate observa, strategiile educative familiale trebuie să fie continuate în procesul educaţiei 
şcolare. Strategiile expuse consemnează un context profund uman, incluzând multitudinea acţiunilor ce pot fi 
valorizate prin intermediul variatelor forme, metode şi mijloace pedagogice în familie şi în şcoală. În continuare 
prezentăm următoarea componentă a strategiei educative. Formele generale ale educaţiei, în ştiinţele educaţiei, 
se delimitează în formale, nonformale şi informale. Influenţa acestora devine tot mai mare şi importantă 
odată cu creşterea copilului şi frecventarea instituţiei de învăţământ. Formele educaţiei reprezintă modali-
tăţile de realizare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane desfăşurate într-un timp şi spaţiu 
pedagogic determinat din punct de vedere social [1, p.155]. Aşadar, conceptul pedagogic de formă generală a 
educaţiei defineşte cadrul de desfăşurare a acţiunilor şi influenţelor educative. Axându-ne pe criteriul cad-
rului social fixat – familia şi funcţiile ei, în îmbinare cu interacţiunile altor parteneri educativi (grădiniţa de 
copii, şcoala, palatele de creaţie, secţiile sportive etc.), vom clasifica convenţional formele educaţiei valo-
rificate de familie  şi şcoală în trei categorii:  

I. Formele educaţiei organizate desfăşurate de familie, ce includ: 
− activităţi  obligatorii de regim şi respectare a igienei personale; 
− activităţi de autoservire şi muncă casnică; 
− activităţi cu caracter cognitiv şi metacognitiv (de cunoaştere, studiere şi construire a instrumentelor, 

strategiei şi traseului cunoaşterii); 
− activităţi cu caracter distractiv/loisir (sărbători, victorine, concursuri organizate în cadrul familiei); 
− activităţi cu caracter psihofizic/sportiv (organizate de părinţi în cadrul familiei); 
− activităţi cu caracter religios, spiritual (pregătirea şi sărbătorirea Sf. Paşti, Crăciunului). 
II. Formele educaţiei organizate desfăşurate în colaborare/parteneriat cu instituţia de învăţământ. 

Activităţile pot fi grupate după finalităţi/conţinuturile generale ale educaţiei: 
a) activităţi cu tematică morală, civică, spirituală etc.; 
b) activităţi cu caracter cognitiv, de valorificare a educaţiei intelectuale; 
c) activităţi de valorificare a ştiinţei aplicate, a tehnologiilor informaţionale etc.; 
d) activităţi de valorificare a tezaurului culturii artistico-plastice, muzicale, literare, dramaturgiei etc. şi 

de dezvoltare a creativităţii copilului; 
e) activităţi de valorificare a potenţialului psihofizic al copilului (participarea la competiţii, cercuri, secţii, 

sărbători sportive etc.). 
III. Formele educaţiei organizate desfăşurate în colaborare/parteneriat cu agenţii comunitari, care includ: 
− vizite şi consultaţii la medicul de familie sau alţi specialişti cu scopul ocrotirii sănătăţii; 
− activităţi de protecţie şi ocrotire a mediului (organizate de primării, ONG-uri etc.); 
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− activităţi de celebrare a unor evenimente importante pentru ţară/localitate (sărbătorirea Zilei indepen-
denţei, a Zilei limbii române etc.); 

− activităţi de caritate pentru acordarea ajutorului persoanelor în etate, cu nevoi speciale etc.; 
− activităţi cu caracter religios desfăşurate de biserici, mănăstiri, ONG-uri etc.; 
− activităţi de odihnă şi divertisment; 
− activităţi sportive şi de promovare a conduitei sănătoase. 
Modalităţile de organizare-desfăşurare a activităţilor educative sunt variate şi presupun, din partea părin-

ţilor şi pedagogilor, competenţă, cunoaşterea   particularităţilor de vârsta ale copilului, a intereselor lui; posi-
bilităţile familiei şi şcolii; starea sănătăţii, regimul de muncă al părinţilor şi regimul de învăţătură al elevilor.  
Întrucât procesul educaţiei este unul complex, centrat pe formarea integrală a copilului, el necesită cunoaş-
terea metodelor educaţiei. În baza analizei clasificărilor propuse de cercetătorii în domeniul ştiinţelor edu-
caţiei [1,2, Apud 4], plecând de la principiile noii paradigme de educaţie, centrate pe explorarea capacităţii 
de cunoaştere holistică a creierului uman prin implicarea activă a emisferei drepte, ce asigură interconexiunea 
dintre raţiune, sentiment, voinţă [4], şi ţinând cont de  praxiologia educaţiei  familiale şi şcolare, propunem o 
clasificare a metodelor educaţiei, a căror îmbinare în contextul acţiunilor educative va asigura formarea uni-
tăţii dintre conştiinţa şi conduita morală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Metodele aplicate în educaţia integrală a copilului. 
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Sigur că clasificarea noastră pleacă de la chintesenţa filosofiei practice, care are ca scop formarea moralei 
umane. Cel mai important aspect al aplicării metodelor constă în orientarea spre valorificarea reflecţiei şi 
acţiunii morale în viaţă, educaţie şi spre soluţionarea problemelor existenţiale ale individului. În consens cu repe-
rele teoretico-aplicative elucidate, am delimitat trei grupe de metode ale educaţiei, care pot fi utilizate eficient 
atât în cadrul familial, cât şi în cel şcolar. 

1) Metode de formare-dezvoltare a cunoaşterii şi conştiinţei morale. 
2) Metode de formare-dezvoltare a experienţei şi condiţiei morale. 
3) Metode de orientare, motivare şi stimulare a autoeducaţiei şi autoperfecţionării existenţiale integrale. 
După cum se poate observa, în primele două grupe de metode prevalează metodele care promovează interac-

ţiunea şi valorificarea cunoaşterii şi experienţei holistice în triada amintită anterior: raţiune-sentimente-voinţă, 
iar metodele din grupa a treia se prezintă ca acţiuni promotoare a celui mai valoros şi responsabil comporta-
ment uman posibil – autoeducaţia şi autoperfecţionarea existenţială integrală, care include deja toate aspec-
tele vieţii (muncă, odihnă, loisir, sport, artă etc.). 

În această ordine de idei, actualizăm esenţa metodologiei centrate pe educat, care, de fapt, trebuie să fie 
una cu caracter diferenţiat, de individualizare/personalizare, dar egală prin şanse pentru valorificarea poten-
ţialului moral al copilului. Aici ne va ajuta tehnica pe care am definit-o ca reflecţie existenţială şi proiec-
tarea perspectivelor vieţii [2]. Condiţia de bază aici rezidă în efectuarea unor analize profunde a realităţii, a 
situaţiei tale în această realitate, a posibilităţilor şi a condiţiei tale etc. şi în proiectarea perspectivelor propriei 
vieţi conform axelor existenţiale propuse: 

1. Realizarea calitativă a funcţiei de fiu/fiică ce presupune valorificarea conştientă şi armonioasă a 
relaţiilor familiale copii-părinţi; 

2. Autocunoaşterea, autoperfecţionarea continuă şi autodirijarea/autoactualizarea care solicită de 
la individ efort şi acţiuni sistematice de studiere şi optimizare a propriei condiţii, a calităţilor de perso-
nalitate, care începe în familie şi continuă în şcoală; 

3. Realizarea cu succes a carierei şcolare şi a vocaţiei în profesie: devenirea, menţinerea şi perfec-
ţionarea permanentă, care stimulează creativitatea şi asigură valorificarea potenţialului moral, inte-
lectual, tehnologic, psihofizic, estetic şi profesional; 

4. Realizarea calitativă a funcţiei de familist ce presupune crearea unei familii durabile, materializarea 
idealurilor şi aspiraţiilor legate de dragostea, naşterea şi educaţia copiilor, armonizarea relaţiilor con-
jugale şi familiale. 

Autorealizarea şi existenţa demnă în calitate de cetăţean al unui stat concret şi al Lumii/Comunităţii 
umane orientează spre respectarea drepturilor şi obligaţiunilor omului, valorificarea normelor şi a principiilor 
moral-etice. 

Plecând de la perspectivele vieţii, conturăm principiile filosofiei practice a familiei cu privire la edu-
caţia integrală a copilului, care reprezintă ansamblul de norme fundamentale, formulate ca teze generale în 
baza cărora se organizează şi se desfăşoară educaţia familială a copiilor. Cunoaşterea şi valorificarea acestora 
ghidează, responsabilizează acţiunile părinţilor şi conferă funcţionalitate procesului educaţional. Drept repere 
teoretice pentru deducerea principiilor ne-au servit: aspectele conceptuale ale filosofiei practice (Im.Kant, 
1992; J.Rawls, 1970; M.Riedel, 1972; T.Vianu, 1945; A.Marga, 2002); principiile educaţiei pentru familie şi 
crearea optimului axiologic (L.Cuzneţov, 2008); teoria autoactualizării personalităţii (A.Maslow, 2000); 
principiile educaţiei pozitive (J.Gray, 2004); principiile educaţiei moral-etice şi spirituale (V.Mândâcanu, 
2000; C.Cucoş, 2006; Б.Т. Лихачев, 1995); concepţia formării personalităţii capabile de creare a modului 
de viaţă demn de Om (Н.Е. Щуркова, 1995); teoria sistemică de rol (Н.М. Таланчук, 1999) [Apud 2]. 
Reperele practice care ne-au orientat spre elaborarea principiilor se constituie dintr-un bloc de elemente 
importante cu caracter aplicativ: problematica lumii contemporane şi deschiderea spre noile educaţii, particu-
larităţile psihoindividuale ale adulţilor şi copiilor, particularităţile educaţiei familiale, tendinţele de reconfi-
gurare a modului de viaţă şi a relaţiilor familiale. Sinteza informaţiilor obţinute la nivelul analizei cadrului 
teoretic, a celui experenţial şi a implicaţiilor experimentale au confirmat necesitatea racordării acţiunilor 
parentale privind formarea personalităţii integrale în cadrul familiei la un şir de norme fundamentale, pe care 
le-am definit drept principii. Acestea vizează fiecare perspectivă de viaţă a omului.  

Astfel, principiul abordării educaţiei familiale prin prisma filosofiei practice atenţionează părinţii 
asupra necesităţii axării educaţiei copiilor şi a vieţii familiale pe valorificarea acţiunilor morale, ce includ 
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analize şi observaţii de tip logic, ontologic, existenţial, începând cu cea mai fragedă vârstă, pe cunoaşterea 
semnificaţiei existenţei omului, axarea pe valorile etern-umane, dobândirea fericirii prin interiorizarea culturii, 
accentul fiind pus pe valorificarea acţiunilor şi faptelor demne.  

Principiul abordării prospective a educaţiei familiale orientează părinţii spre valorificarea posibilităţi-
lor de dirijare, planificare, anticipare, profilaxie şi pronosticare a viitorului copiilor, al familiei pentru a forma 
deprinderi de previziune a unor dificultăţi, a organiza raţional şi eficient propria viaţă, a se adapta şi a trăi 
fericit, realizând permanent acţiuni de autocunoaştere şi autoperfecţionare moral-spirituală.  

Următorul principiu vizează abordarea individuală, diferenţiată, umanistă şi raţională a potenţialului 
copilului şi al resurselor familiei, pentru a-l ghida în cariera şcolară şi a-l orienta în cariera vocaţională. 
Acesta aminteşte părinţilor că formarea integrală a personalităţii copilului presupune un efort constant şi sis-
tematic de valorizare a acţiunilor de stimulare a formării conduitei morale în îmbinare cu dezvoltarea inte-
lectuală, psihofizică, estetică, tehnologică; cultivarea deprinderilor de muncă, autoobservare şi autoformare. 
Aici devine călăuzitoare centrarea pe viziunea holistico-sistemică şi pe dezvoltarea armonioasă a capacită-
ţilor copilului pentru o viaţă matură demnă şi de calitate. 

Un alt principiu important rezidă în valorificarea modelelor pozitive de familist şi părinte în îmbinare 
cu abordarea analizei şi a acţiunilor de reechilibrare a modului de viaţă în caz de necesitate. Cunoaşterea 
şi respectarea acestuia obligă adulţii să se poziţioneze adecvat în interiorul familiei din variate optici: exis-
tenţială; de gen; de vârstă; de personalitate integră, competentă; de partener şi manager familial, de om deci-
dent eficient; de educator, sfătuitor şi model onest; de filosof practic axat pe optimism şi autoactualizare.  

Principiul proiectării-construirii-valorificării optimului axiologic pentru formarea cetăţeanului centrat 
pe democraţie, activism sociocultural, autorealizare, libertate şi demnitate oferă părinţilor spaţiu, posi-
bilităţi de racordare, colaborare eficientă cu mediul social, presupune un parteneriat activ cu instituţiile edu-
caţionale pentru a cultiva la copii interesul, abilităţile, deprinderile civice şi cele moral-spirituale.  

Din cele expuse devine evident faptul că pentru ca principiile nominalizate să funcţioneze este necesar să 
le cunoaştem, să le înţelegem, să le respectăm sistematic, continuând să le implementăm şi în cadrul educaţiei 
şcolare. În concluzie: astăzi trebuie să creăm strategii educative noi, deoarece adulţii, copiii, familia şi insti-
tuţia de învăţământ se dezvoltă într-un context social nou. Trecerea de la educaţia axată pe frică, de la metode 
coercitive, represive, la metodele centrate pe respect, umanism, iubire, stimulare a colaborării, a formării 
unei viziuni înţelepte, filosofice faţă de viaţă, în îmbinare organică cu exersarea sistematică a acţiunilor şi a 
comportamentului moral, reprezintă esenţa strategiilor educative de formare a personalităţii integrale. În con-
textul vizat, propunem câteva strategii pe care le-am experimentat şi care s-au dovedit a fi eficiente în edu-
caţia familială  şi şcolară a copiilor: (1) Strategia de cunoaştere profundă a copilului, care include un şir de 
metode şi procedee de aprofundare a cunoştinţelor şi competenţelor adulţilor (părinţi şi pedagogi); ascultarea 
empatică şi activă a copilului; observarea lui sistematică; înţelegerea manifestărilor acestuia; (2) Strategia de 
asigurare a condiţiilor, ritmului şi a ritualurilor ce înnobilează copilul şi-l orientează spre binele moral, 
pe care o considerăm centrală în formarea personalităţii copilului, fiindcă îmbină crearea condiţiilor adecvate 
de natură morală, spirituală, psihofizică, estetică, de exersare a acţiunilor de autoservire, muncă cu cele de 
respectare a unui regim, mod şi stil de viaţă demn, armonios şi, desigur, valorificând acţiuni – ritualuri de 
iubire ce corespund vârstei copilului, intereselor şi aspiraţiilor lui, ca de exemplu: lectura înainte de somn; 
analiza celor trăite / peripeţiile zilei; fiecare duminică copiii o petrec împreună cu părinţii; a servi copilul cu 
ceva plăcut; a pleca la fiecare două săptămâni la bunici etc.;  implicarea  elevului în variate activităţi intere-
sante, exersarea lui în conduita morală etc; (3) Strategia centrării pe sustragerea copilului de la acţiunile 
nedorite se bazează pe particularităţile psihofiziologice ale omului. Eficienţa ei depinde de situaţia concretă, 
vârsta copilului şi de competenţele adultului. În cadrul ei se pot aplica variate metode: schimbarea temei de 
discuţie; conversaţia pe temele de care se interesează copilul; practicarea unui joc sau a lecturii; demonstrarea 
originală şi interesantă a unor obiecte sau acţiuni etc.; (4) Strategia de valorizare a copilului  prin acţiuni şi 
activităţi existenţiale concrete presupune exersarea copilului şi implicarea lui activă în viaţa cotidiană a familiei, a 
şcolii, crearea posibilităţilor de valorificare a potenţialului acestuia prin practicarea îndeplinirii variatelor 
sarcini; analiza calităţii realizării sarcinilor; aprobarea şi ajutorarea copilului în caz de apelare la adult. 
Valorificarea strategiilor expuse necesită de la adulţi competenţe psihopedagogice, răbdare şi încredere în 
copil. Motivarea acestuia prin variate metode de susţinere, aprobare, dezaprobare, încurajare, manifestare a 
plăcerii sau nemulţumirii se practică în cadrul tuturor strategiilor educative. 
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Modelele pozitive pe care se vor axa părinţii în contextul valorificării scopurilor filosofiei practice sunt: 
comportament adecvat în realizarea rolurilor familiale; conduita morală echilibrată axată pe umanism; 
comunicarea şi relaţionarea familială deschisă şi onestă; atitudine pozitivă faţă de oameni şi viaţă; poziţie 
civică activă; centrarea pe valorile filosofiei practice; axarea pe modul de viaţă orientat spre respectarea 
unităţii dintre felul de a gândi, a decide/spune şi a acţiona; conduită centrată pe reflecţie şi autoperfecţio-
nare continuă. 

Modelele pozitive pe care se vor axa cadrele didactice în contextul valorificării scopurilor filosofiei prac-
tice sunt: comportament etic adecvat în realizarea finalităţilor şcolare; conduită morală echilibrată axată pe 
umanism; comunicarea şi relaţionarea şcolară pedagog-elev empatică, deschisă şi onestă; atitudine pozitivă 
faţă de elevi, oameni şi viaţă; poziţie civică activă; centrarea pe valorile filosofiei practice; axarea pe modul 
de viaţă orientat spre respectarea unităţii dintre felul de a gândi, a decide/spune şi a acţiona; conduită cen-
trată pe reflecţie şi autoperfecţionare continuă.  

În consens cu accepţiunile filosofiei practice şi sintetizând ideile cu privire la reconsiderarea educaţiei 
familiale şi a celei şcolare, direcţionarea educaţiei spre formarea integrală a personalităţii copilului, propunem 
un mecanism strategic de acţiuni educative, care include patru componente de bază:  acţiunea adulţilor este o 
acţiune morală – element existenţial central al filosofiei practice; reflecţia privind  proiectarea, analiza şi re-
alizarea perspectivelor vieţii copilului, familiei, adultului etc.; modelele pozitive ale adulţilor şi valorificarea 
sistematică a strategiilor educative axate pe principiile umanismului, democraţiei  şi legile moralei. 
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