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Cui se adreseaz\ acest ghid?

Aceste ghid se adreseaz\ cadrelor didactice [i profesioni[tilor care

interac]ioneaz\ cu copiii [i p\rin]ii acestora. Materialul a fost elaborat

în cadrul Campaniei pentru participare [colar\ „Hai la [coal\!”, pornind

de la experien]ele acumulate în organizarea [i desf\[urarea cursurilor

de educa]ie parental\ în [colile implicate în campanie. Ghidul pro-

moveaz\ importan]a educa]iei parentale [i modalit\]ile prin care pot fi
dezvoltate cursuri de educa]ie parental\ în [coli.
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1. Introducere `n educa]ia parental\

S\ fii p\rinte este una dintre experien]ele cele mai complexe, provocatoare, dar

[i generatoare de satisfac]ii pe care le ofer\ via]a. Este o mare responsabilitate

cre[terea unui copil, astfel încât, el s\ devin\ un adult s\n\tos, echilibrat [i capabil

s\-[i ocupe locul în genera]ia urm\toare. Primii ani de via]\ ai copilului, când el

descoper\, în]elege [i asimileaz\, mai ales prin intermediul familiei, principiile [i

regulile lumii în care tr\ie[te sunt extrem de importan]i [i de aceea este necesar ca
p\rin]ii s\ utilizeze metode pozitive de cre[tere a copiilor. Este mult mai u[or s\

previi tiparele negative, pentru a nu deveni un model de urmat în via]\, decât s\ le

schimbi dup\ ce au fost stabilite.

Programele de educa]ie parental\ s-au dezvoltat ca raspuns la circumstan]ele

sociale actuale, care impun prin particularit\]ile lor, utilizarea de noi practici

parentale cu ajutorul c\rora p\rin]ii s\ poat\ cre[te copii adapta]i condi]iilor sociale

actuale, dar [i flexibili în a se adapta contextelor viitoare. Dac\ ne referim la

contextul actual, putem spune c\ rapiditatea cu care se produc schimb\rile în sfera
social\, alterarea statutului familiei, anxietatea manifestat\ în domeniul paren-

talit\]ii determin\ p\rin]ii s\ resimt\ nevoia de sprijin specializat în vederea

însu[irii de noi practici pentru exercitarea parentalit\]ii. Aceste achizi]ii sunt

necesare, dac\ ]inem cont de faptul c\ practicile parentale sunt percepute ca fiind

factorul cu cea mai mare influen]\ asupra rezultatelor copiilor.

Riscurile care deriv\ din neadaptarea pa[ilor familiei la viteza schimb\rii

sociale, pot avea efecte negative asupra dezvolt\rii copilului. Familia, in calitate

de cel mai apropiat context social al copilului, influen]eaz\ modul în care copilul

se dezvolt\ [i prin urmare disfunc]ionalit\]ile existente în sistemului familial
genereaz\ disfunc]ionalit\]i în dezvoltarea copilului. Disfunc]ionalit\]ile pot ap\-

rea în urma confrunt\rii familiei cu situa]ii de adversitate cronica (de exemplu:

[omaj prelungit, s\r\cie, monoparentalitate, existen]a de boli cronice etc.) sau ca

urmare a existen]ei unor practici neadecvate de interac]iune a membrilor (comu-

nicare defectuoas\, management neeficient al emo]iilor, absen]a metodelor de

disciplin\ pozitiv\ a copiilor etc.).
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Programul de Educa]ie Parental\ dezvoltat de c\tre HoltIS a fost constituit ca

instrument de prevenire/interven]ie utilizat tocmai pentru a-i sprijini pe p\rin]i s\-
[i dezvolte practici parentale s\n\toase, atât în prezen]a condi]iilor nefavorabile

de via]\, cât [i în absen]a acestora.

Programul de Educa]ie Parental\ Apreciativ\ este o form\ a interven]iei de

grup, sistematic\ [i coerent\ care propune modalit\]i pozitive de interac]iune a

p\rin]ilor, contexte de descoperire si amplificare a experien]elor pozitive cu copiii,
cadru de valorizare si stimulare a unor noi atitudini si comportamente, precum [i

îmbog\]irea nivelului de cuno[tin]e legate de cre[terea, îngrijirea [i dezvoltarea

copilului.
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2. Descrierea Programului de Educa]ie

Parental\ Apreciativ\

Programul de Educa]ie Parental\ Apreciativ\ sus]inut de c\tre HoltIS se adreseaz\

p\rin]ilor interesa]i de îmbun\t\]irea atât a abilit\]ilor parentale, cât [i a rela]iei cu

proprii copii. Programul are la baza modelul importat din SUA în anul 1999 de

Holt România, [i adaptat la realit\]ile din România, iar punctul central al acestuia

este reprezentat de întâlnirile cu p\rin]ii, in cadrul unei structuri de sprijin.

Acela[i grup de p\rin]i, particip\ la 8 întâlniri de aproximativ dou\ ore [i

jum\tate fiecare, la care se discut\ teme de interes pentru fiecare p\rinte. Cursul se

întinde pe o perioad\ de 8 s\pt\mâni (câte o întâlnire pe s\pt\mâna) [i se poate
prelungi cu alte sesiuni, în cadrul c\rora se discut\ alte teme de interes pentru

grup, cu care to]i participan]ii sunt de acord. La aceste întâlniri suplimentare pot

fi invita]i speciali[ti din diferite domenii, precum medic, avocat, psiholog, preot,

în func]ie de tema discutat\, care s\ r\spund\ mai in am\nunt la întreb\rile adresate

de participan]i. Grupul este moderat de c\tre educatorul parental, care încurajeaz\

permanent construirea [i men]inerea unui climat confortabil, de siguran]a si pro-
tec]ia personal\, care s\ favorizeze totodat\, construirea unei re]ele de sprijin între

p\rin]ii participan]i.

2.1. Temele abordate în cadrul cursului de Educa]ie

Parental\ Apreciativ\

În func]ie de profilul p\rin]ilor participan]i la cursurile de Educa]ie Parental\

Apreciativ\, în cadrul Programului au fost documentate [i realizate mai multe

sesiuni cu teme specifice, precum:

1.Cum s\ fii un p\rinte mai bun;

2.Cum s\ învingi stresul [i furia;

3.Cum s\ comunici eficient cu copilul t\u!

4.Cum înso]e[ti copilul pe calea dezvolt\rii sale;

5.Cum s\ fii un partener de încredere în rela]ia cu copilul t\u;

6.Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului;
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7.Cum prevenim abuzul [i efectele lui asupra copilului;

8.Încheiere: Ce facem în continuare?

9.Educa]ia sexual\;

10. Anturajul [i timpul liber la adolescen]i;

11. Consumul de substan]e nocive.

Temele discutate în cadrul cursului sunt în func]ie de categoria de p\rin]i [i de

vârsta copiilor acestora. Exista un nucleu de teme, comun pentru toate cele cinci

curricula, dar care se diferen]iaz\ ca mod de prezentare în func]ie de parti-

cularit\]ile grupului de p\rin]i. Aceste teme fac referire la importan]a [i moda-
lit\]ile de auto-îngrijire, managementul stresului [i al furiei, modalit\]ile de comu-

nicare eficient\ cu propriul copil [i disciplinarea pozitiv\ a copilului. De asemenea,

al\turi de nucleul comun de teme, în fiecare dintre cele 5 curricula se mai reg\sesc

[i teme specifice precum: diversificarea alimenta]iei copilului mic, prevenirea

abuzului [i a efectelor acestuia asupra copilului, educa]ia sexual\, anturajul [i

timpul liber al adolescen]ilor sau consumul de substan]e nocive în rândul acestora.

Indiferent de varianta de curriculum, el este structurat pe dou\ p\r]i: în prima

parte, se pune accentul pe individ, in timp ce in a doua parte se pune accentul pe

individ în rolul s\u de p\rinte.

2.2. M\rimea grupului de p\rin]i

M\rimea medie a grupului pentru cursul Cum s\ devenim p\rin]i mai buni este

între 10 [i 20 de p\rin]i. Se recomand\ un num\r de 10 pân\ la 15 persoane pentru
un grup, astfel încât p\rin]ii s\ aib\ suficiente posibilit\]i de a participa activ.

Grupurile alc\tuite dintr-un num\r mai mic de opt persoane nu sunt recomandate

deoarece absen]ele normale datorate îmboln\virilor [i altor factori diminueaz\

m\rimea grupului [i au impact asupra dinamicii acestuia.

2.3. Mediul în care se desf\[oar\ cursul

Mediul ideal este unul neoficial, pl\cut [i confortabil. Cursurile programului

de Educa]ie Parental\ Apreciativ\ pot avea loc în centre de resurse, [coli, case de

cultur\, s\li închiriate; în orice mediu este important s\ cre\m o atmosfer\ în care

oamenii s\ se simt\ în siguran]\ [i confortabil unii în prezen]a celorlal]i.
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P\rin]ii stau de obicei în semicerc, având posibilitatea ca to]i participan]ii s\

poat\ vedea atât imaginea proiectat\ pe ecranul video-proiectorului, cât [i pe
fiecare dintre membrii grupului. P\rin]ii stau pe scaune, dar este rolul educatorului

parental s\ aranjeze mobila într-un mod care s\ creeze o stare de spirit pozitiv\.

Unul din lucrurile benefice pentru p\rin]i în cadrul cursurilor este timpul
special acordat adul]ilor pentru reflec]ie, discu]ii [i sprijin. P\rin]ii apreciaz\

posibilitatea de a avea un „timp pentru adul]i”, pe durata desf\[ur\rii fiec\rei

sesiuni [i pentru a experimenta reflexivitatea.

La construirea unui mediu cât mai pl\cut [i confortabil, contribuie [i punerea

de gust\ri la dispozi]ia grupului. S-a dovedit faptul c\ discu]iile „la o cafea [i o

pr\jitur\” ajut\ la relaxarea atmosferei [i sprijin\ crearea unui climat mai cald ce

încurajeaz\ împ\rt\[irea experien]elor personale de c\tre participan]i.

2.4. Timpul

Perioada zilei în care se desf\[oar\ cursul este important\. Orarul dup\ care se

desf\[oar\ întâlnirile este stabilit de comun acord cu to]i p\rin]ii [i se ia in

considerare posibilitatea fiec\ruia de aparticipa. Un curs între dou\ ore [i dou\ ore

[i jum\tate, cu o pauz\ pentru gust\ri, func]ioneaz\ foarte bine.

2.5. Procesarea

Fiecare modul al cursului este organizat în jurul conceptului/conceptelor cheie

[i scopurilor. Agenda prezint\ o ordine propus\ pentru prezentarea materialelor.
Agenda poate fi individualizat\ cu u[urin]\ pentru a îndeplini nevoile fiec\rui

grup. Fiecare sesiune ofer\ materialul într-o varietate de moduri de înv\]are

(prezent\ri scurte f\cute de educator parental, vizionarea unor filmule]e de scurt\

durat\, activit\]i practice în grupuri mari [i mici, subiecte de discu]ie, dialog

interactiv [i activit\]i pentru acas\). Acestea sunt concepute s\ se adreseze p\-

rin]ilor, care au o varietate de stiluri de înv\]are (audio, vizual [i kinestezic). La
majoritatea sesiunilor se reg\sesc rezumate ale întâlnirii anterioare [i ale acti-

vit\]ilor pentru acas\. Acestea le dau participan]ilor [ansa de a-[i împ\rt\[i succe-

sele [i experien]ele lor în timp ce recapituleaz\ punctele cheie. De asemenea,

acord\ educatorului parental un feedback important.
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2.6. Repetarea

În cadrul fiec\rei sesiuni, ca instrument de lucru, se repet\ materiale în mod
deliberat într-o varietate de forme. Repetarea ajut\ la normalizarea [i înt\rirea

conceptelor [i informa]iilor. P\rin]ilor le sunt prezentate informa]ii [i alegeri legate

de genul de p\rinte pe care [i-l doresc s\ fie [i posibilit\]i de schimbare a atitu-

dinilor [i comportamentelor. Scopul este de a-i ajuta pe p\rin]i s\ în]eleag\ con-

ceptele, s\ se simt\ mul]umi]i de ei în[i[i [i s\ înceap\ s\ le aplice în via]a lor.

2.7. Timp pentru grup, ve[ti bune/ve[ti rele

Pe parcursul acestui curs p\rin]ii sunt invita]i [i încuraja]i s\-[i împ\rt\[easc\

gândurile [i sentimentele lor. O parte important\ a fiec\rei sesiuni este timpul

special rezervat pentru ca p\rin]ii s\-[i împ\rt\[easc\ ve[tile bune/ve[tile rele ([i

altceva ce d\ rezultate în grupul dumneavoastr\, ca de exemplu ceva ce au f\cut
pentru ei în[i[i în acea s\pt\mân\, un lucru pe care l-au f\cut cu copilul lor). Acest

timp este pre]ios din mai multe motive:

- El ofer\ p\rin]ilor „timp special” numai pentru ei. Acesta este un timp în

care ei pot s\ vorbeasc\ deschis [i s\ primeasc\ sprijinul celorlal]i parti-

cipan]i, [tiind c\ nu vor fi critica]i sau judeca]i;

- Este o ocazie de a se crea leg\turi puternice între membrii grupului care

ajut\ la construirea unei re]ele de sprijin între p\rin]i. Prin împ\rt\[irea

lucrurilor care merg [i a celor care nu merg în via]a lor, p\rin]ii î[i dau

seama cât de mult au în comun unii cu al]ii [i încep s\-[i ofere reciproc

încurajare, în]elegere [i sprijin;

- El ofer\ educatorului parental informa]ii imediate [i importante despre ceea

ce se petrece în vie]ile participan]ilor [i despre problemele [i îngrijor\rile

lor. Uneori aceste probleme pot s\ înlocuiasc\ prezentarea materialului

planificat pentru cursul respectiv.

2.8. Contactul între sesiuni

Este folositor s\ se ia leg\tura în mod neoficial cu p\rin]ii prin telefon între

sesiuni. Aceasta ofer\ o bun\ ocazie pentru urm\rirea oric\ror îngrijor\ri pe care

p\rin]ii le-au exprimat în timpul cursului sau în mod particular. Este de asemenea

o posibilitate de a ob]ine feedback despre interesele sau gândurile p\rin]ilor, idei

care sunt de ajutor pentru planificarea orelor viitoare. Pe m\sur\ ce p\rin]ii sunt

contacta]i individual, între întâlniri, este important ca educatorul parental s\-[i
noteze eventualele problemele specifice pe care ei le ridic\, referirile pe care le

fac, sau materialele pe care promit c\ le vor aduce pentru ei.
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2.9. Materiale elaborate [i utilizate

Ghiduri pentru p\rin]i:

„Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui, Vol. 1”-pentru p\rin]i care au copii 0-

3 ani

„Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui, Vol. 2”-pentru p\rin]i care au copii
pre[colari

„Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui, Vol. 3”-pentru p\rin]i care au copii în

clasele I-IV

„Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui, Vol. 4”-pentru p\rin]i care au copii în
clasele V-VIII

„Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui, Vol. 5”-pentru p\rin]i care au copii

adolescenti

Manuale pentru Educatori Parentali

1. „Cum ne antren\m parentingul apreciativ. Manualul educatorului parentali,

Vol. 1” - pentru Educatori Parentali care sus]in cursuri cu p\rin]i ai copiilor de 0-

3 ani

2. „Cum ne antren\m parentingul apreciativ. Manualul educatorului parentali,

Vol. 2” - pentru Educatori Parentali care sus]in cursuri cu p\rin]i ai copiilor
pre[colari

3. „Cum ne antren\m parentingul apreciativ. Manualul educatorului parentali,

Vol. 3” - pentru Educatori Parentali care sus]in cursuri cu p\rin]i ai copiilor din

clasele I-IV

4. „Cum ne antren\m parentingul apreciativ. Manualul educatorului parentali,

Vol. 4” - pentru Educatori Parentali care sus]in cursuri cu p\rin]i ai copiilor din

clasele V-VIII

5. „Cum ne antren\m parentingul apreciativ. Manualul educatorului parentali,

Vol. 5” - pentru Educatori Parentali care sus]in cursuri cu p\rin]i ai copiilor
adolescen]i

6. „Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor”

7. „Participarea copiilor”

8. „Ce este educa]ia parental\”
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În cadrul primei sesiuni, fiecare p\rinte prime[te o map\ complet\ “Mapa

P\rintelui”. Aceasta con]ine:

 Mapa;

 Parenting Apreciativ. Ghidul p\rintelui;

 Block-notes;

 Pix;

 Ecuson.

2.10. Personalul

Cursul este sus]inut de c\tre un educator parental acreditat de HoltIS - pro-

fesionist instruit în domeniul dinamicii grupului, abilit\]ilor de comunicare, a
cuno[tin]elor legate de dezvoltarea optim\ a copilului, [i abilit\]ilor de consiliere.

Educatorul parental HoltIS poate fi ajutat de un alt educator parental asistent

foarte bine instruit care s\ preia o parte din responsabilit\]ile [i activit\]ile gru-

pului. Acest tip de co-facilitare le permite p\rin]ilor s\ se bucure de o aten]ie

individual\ [i cre[te dinamica grupului. Este de asemenea o bun\ ocazie pentru

educatorii parentali HoltIS s\ rezolve împreun\ problemele [i s\ acorde [i s\
primeasc\ feedback.

Educatorii parentali au rolul de:

- a crea un mediu care este plin de sprijin, cald, sigur [i tolerant pentru

participan]ii la program;

- a implica p\rin]ii în asumarea responsabilit\]ii pentru înv\]are [i schimbare;

- a sprijini p\rin]ii în procesul de c\utare de informa]ii [i de identificare a [i

utilizare eficient\ a resurselor proprii;

- a coordona [i modera discu]iile din cadrul întâlnirilor, astfel încât ele s\

r\mân\ în tem\;

- a încuraja p\rin]ii s\ se deschid\ [i s\-[i împ\rt\[easc\ experien]ele;

- a respecta oamenii care au stiluri de via]\, valori, filosofii [i culturi diferite;

- a facilita func]ionarea grupului de p\rin]i ca un grup de sprijin;

- a sim]i dinamica grupului [i de a ac]iona în func]ie de aceasta.

Programul de educa]ie parental\ derulat pân\ acum, rafinat [i adaptat diferitelor

categorii de p\rin]i, este inspirat de cele mai noi teorii în domeniul educa]iei

adul]ilor (construc]ionismul social, abordarea apreciativ\ etc.) [i în acord cu

sistemul de valori promovat de Conven]ia ONU privind drepturile copilului.

Intregul discurs al programului se axeaz\ pe teoria conform c\reia p\rin]ii sunt

primul model dupa care copiii inva]\, prin imita]ie. Din acest considerent, este



15

CE ESTE EDUCA}IA PARENTAL|

necesar ca inainte de a interveni asupra comportamentului copilului, p\rintele s\
fie constient de propriul s\u comportament [i s\ g\seasc\ cele mai potrivite metode

de a-l armoniza [i de a-l face demn de a fi imitat de ca\re copil.

Acest program poate servi ca o form\ de sprijin pentru conectarea p\rin]ilor la
alte servicii pe care ei nu le-ar c\uta în mod normal. P\rin]ii care sunt foarte

stresa]i sunt mai doritori s\ accepte alte feluri de sprijin pentru ei în[i[i [i pentru

familiile lor dup\ ce s-a stabilit o rela]ie de încredere între participan]i la cursul de

educa]ie parental\. Ei î[i vor împ\rt\[i experien]ele mult mai u[or în cadrul

grupului [i vor fi mai receptivi fa]\ de referirea c\tre alte resurse. Prea adesea,

familiile nu caut\ ajutorul de care au nevoie decât dup\ ce s-au instalat tipare care
au un poten]ial distructiv serios. Interven]iile într-un asemenea moment sunt mult

mai pu]in eficiente [i, uneori, sunt prea târzii.

Programul de Educa]ie Parental\ Apreciativ\ este gândit ca o tehnic\ de dez-
voltare [i adaptare a stilurilor de parenting, în condi]iile unei societ\]i extrem de

dinamice. Acest program este doar un punct de pornire - un loc în care p\rin]ii pot

s\ înve]e mai mult despre stilul lor de p\rin]i [i op]iunile pe care le au pentru

îndrumarea copiilor, precum [i un loc în care s\ câ[tige mai mult\ încredere în ei

în[i[i ca oameni [i ca p\rin]i.

Consider\m c\ oferind p\rin]ilor posibilitatea de a furniza [i a primi informa]ii

pentru a con[tientiza alternativele pozitive [i a se sprijini reciproc, putem s\-i

ajut\m în luarea de m\suri pentru îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii lor [i a vie]ii copiilor
lor. Programul se concentreaz\ asupra importan]ei p\rin]ilor [i asupra punctelor

lor forte. Principiile de baz\ ale programului apreciaz\, respect\ [i sprijin\ p\rin]ii.
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3. Formarea de educatori parentali

Ini]ial, programul de Educa]ie Parental\ Apreciativ\ a fost conceput pentru

p\rin]ii care trec printr-o perioad\ de criz\, crescând astfel riscul de a avea un

comportament abuziv fa]\ de copii. Ulterior, programul s-a dovedit a fi la fel de
relevant pentru orice familie care experimenteaz\ stresul parental, inclusiv p\rin]ii

nec\s\tori]i, p\rin]ii adoptivi, familiile cu copii cu nevoi speciale, asisten]i ma-

ternali, precum [i p\rin]ii afla]i la primul copil [i aceia care experimenteaz\ un

stres „normal”.

Ulterior, ca rezultat al cercet\rilor efectuate de c\tre HoltIS cu sprijinul Re-

prezentan]ei UNICEF în România, care confirmau deschiderea mult mai mare a

p\rin]ilor la cursuri atunci când educatorul parental este o persoan\ cunoscut\ din

comunitate, s-a dezvoltat componenta de Formare de Educatori Parentali în cadrul

comunit\]ii.

Speciali[tii care au fost forma]i pân\ în prezent ca Educatori parentali sunt

cadre didactice din cadrul Inspectoratelor {colare Jude]ene, Centrelor Jude]ene de

Resurse [i Asisten]\ Educa]ional\ [i [colilor, consilieri [colari, mediatori [colari,
asisten]i sociali, asisten]i maternali, psihologi, etc.

Programul de formare în vederea acredit\rii ca Educator Parental, presupune

etapa de preg\tire teoretic\ [i etapa de preg\tire practic\.

Preg\tirea teoretic\ în vederea acredit\rii ca Educator Parental dureaz\ 32 de

ore (4 zile *8 ore/zi). In cele 4 zile de formare, participan]ii au o sesiune de

formare pentru utilizare platformei online, î[i activeaz\ conturile, parcurg curri-
culum pentru sus]inerea cursurilor de educa]ie parental\. Aceast\ etap\ de formare

cuprinde si o sesiune de instruire cu privire la aplicarea instrumentelor. La pro-

gramul de formare teoretic\, fiecare participant va primi mapa educatorului pa-

rental.
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Preg\tirea practic\ în vederea acredit\rii ca Educator Parental dureaz\ 32 de

ore (4 ore/înt=lnire * 8 întâlniri/curs) [i presupune organizarea [i sus]inerea pro-
priu-zis\ a celor 8 întâlniri cu p\rin]ii de c\tre fiecare specialist care a finalizat

etapa de preg\tire teoretic\.

Ulterior parcurgerii celor dou\ etape de preg\tire, fiecare specialist este acre-
ditat ca Educator Parental-Model Holt pentru 2 ani de zile. Pentru a fi reacreditat,

educatorul parental trebuie s\ sus]in\ cel pu]in un curs de Educa]ie Parental\ pe

an, conform procedurilor HoltIS.
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4. Principiile Programului de Educa]ie

Parental\ Apreciativ\

Programul promoveaz\ conceptul de educa]ie parental\ apreciativ\, strâns legat

de cel de pedagogie apreciativ\ introdus de L. Yballe [i D.O’Connor, pentru a
desemna acel tip de pedagogie care s\ produc\ o schimbare în educa]ie, punând

accentul pe valorificarea [i aprecierea experien]ei umane [i a momentelor de vârf

ale acesteia precum [i pe orientarea c\tre proiectarea ac]iunilor viitoare spre

maxima valorizare a poten]ialului uman [i creator.

Caracteristicile acestui tip de pedagogie, enun]ate de cei doi autori (Yballe
L.&O2Connor D., 2000), adaptate la educa]ia parental\ sunt inspirate de prin-

cipiile anchetei apreciative.
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Centrarea pe experiență 

___________________________________________ 

Procesul de învățare pleacă de la experiențele 
educatorilor şi părinților despre viață, despre 

ei înşişi şi despre lume, iar părinții sunt 
considerați potențiale surse şi creatori de 

cunoaştere, pornindu‐se de la experiențele lor 
din diverse domenii. 

 
 

Centrarea pe succes 
____________________________________________ 

Educația Parentală Apreciativă se 
concentrează pe valorificarea momentelor de 
maxim succes, mândrie şi glorie din experiența 
părinților, considerându‐le fundamentul şi 

inspirația pentru succesele viitoare; succesele 
trecute care sunt conştientizate sunt 

amplificate şi anticipate în succese viitoare. De 
aceea, în grupurile de educație parentală 

discuțiile sunt centrate către identificarea de 
către părinți a acelor succese legate de 
educația propriilor copii, de identificare a 
calităților proprii şi ale copiilor şi a modului 
cum aceste calități au dus la succesele 

menționate. 
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Fructificarea legăturii dintre  
viziunea pozitivă şi acțiunea pozitivă 
____________________________________________ 

Rolul educației parentale este acela de a crea 
viziunea pozitivă (despre oameni, instituții, 
comunitate, despre copiii etc.), căci aceasta 

constituie resursa de energie şi un motor pentru 
acțiunea pozitivă; o educație completă axată pe 
viziunea pozitivă stimulează creativitatea şi 
transformarea părinților şi a interacțiunilor 

inițiate de aceştia în relația cu proprii copii. Cu 
cât sunt mai pozitive întrebările pe care le punem 
în cadrul întâlnirilor, cu atât obținem o schimbare 
socială mai rapidă şi mai de succes. Astfel, familia 

se vor deplasa în direcția pe care o studiem. 
 

 
 

Crearea unei relații de parteneriat  
între educator şi părinți 

____________________________________________ 
Acest tip de relație stimulează interacțiunile, 

participarea şi atitudinea pozitivă față de ceilalți 
părinți participanți la întâlnirile de grup şi față de 
educatorul parental, care este văzut că o resursă şi 
ca un ghid şi le  măreşte încrederea părinților în  
propria lor experiență prin crearea condițiilor de 
valorizare a acestei experiențe de către ceilalți 

participanți la grup. 
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Principiul procesului paralel  
în educaţie parentală 

____________________________________________ 
Este foarte important de subliniat faptul că 
exercițiile, atitudinea pozitivă de la întâlniri 
trebuie să fie încurajate în comportamentul 
părinților față de copii, parteneri sau alte 

persoane din jurul copiilor. 
 

 
 

Principiul construcţionist  
în educaţia parentală 

____________________________________________ 
Mediul familial este o  construcție a membrilor 
mediului respectiv în funcție de cunoştințele, 
credințele şi ideile acestora. Aplicarea acestui 
principiu în grupurile de educație parentală ne 

stimulează să încurajăm părinții să examineze, să 
exploreze modelele mentale pe care le au despre 

familie. De aceea, exploatarea acestei 
perspective ne ajută să înțelegem că ideile, 

credințele, reprezentările pe care le au membrii 
despre propria familie devin o realitate a acestui 

mediu. 
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Principiul simultaneității 
____________________________________________ 
Întrebările adresate părinților în timpul cursurilor 

de educație parentală îi condiționează să 
gândească în termenii utilizați în exprimarea 
acestor întrebări; de exemplu, dacă întrebăm 
părinții ce probleme au cu partenerii sau în 
relațiile cu copiii lor, în mod automat îi 

condiționăm să gândească şi să exprime această 
logică a problemelor, chiar dacă inițial nu se 
gândeau la aceste lucruri; îi condiționăm să se 

gândească la probleme, iar interacțiunile de grup 
fac ca aceste atitudini negative să se accentueze. 

 
 

Principiul poetic 
____________________________________________ 

Construirea şi reconstruirea permanentă a 
mediului familial, la fel cum un poem poate fi 

interpretat şi reinterpretat astfel încât la fiecare 
reinterpretarea a sa să ofere noi semnificații. Cu 
alte cuvinte, familia (şi implicit stilul de educație 
a copiilor) se schimbă după cum se schimbă 

poveştile, interpretările proprii despre familie. De 
aceea, limbajul pe care‐l utilizăm în discurs este 

foarte important. 
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Principiul anticipării 
____________________________________________ 
Imaginile, ideile, speranțele membrilor familiei 

despre viitor ghidează comportamente şi 
acțiunile membrilor familiei care conduc la 

apariția acestui viitor. Imaginile pozitive legate de 
viitor conduc la acțiuni pozitive, iar cele negative 
conduc la acțiuni, comportamente negative. 

 
 

Principiul proiecționismului social 
____________________________________________ 

Familia se manifestă într‐un determinism 
răsturnat, adică nu se gândeşte un raport cauză‐
efect, ci invers; astfel, stabilirea unor obiective de 
către părinți determină de fapt cauzele care pot 
produce acele efecte aşteptate; dacă părintele 
doreşte să dezvolte comportamente pozitive la 
copil, atunci caută acele cauze care pot produce 
acele efecte aşteptate, implicându‐l pe copil în 

construirea şi dezvoltarea acelei viziuni. 

 
 

Principiul participării 
____________________________________________ 
Construirea unei viziuni de succes trebuie să fie 
realizată prin participarea şi implicarea tuturor 
părților, cu alte cuvinte dacă în acea viziune este 
inclus copilul, şi el trebuie să participe la acest 
proces, fiind un exercițiu de negociere prin 

consens. 
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5. Monitorizarea Programului de Educa]ie

Parentala Apreciativ\

Monitorizarea educatorilor parentali forma]i [i a cursurilor cu p\rin]ii pe care

ace[tia le sus]in se reaizeaz\ prin intermediul platformei online www.

educa]ieparental\.ro.

În etapa de preg\tire teoretic\, pentru fiecare dintre educatorii parentali se

creaz\ [i se activeaz\ un cont de acces pe platforma online. Autentificarea cu acest

cont, le permite educatorilor parentali, ca în etapa în care sus]in cursurile cu

p\rin]ii s\ înregistreze pe platform\ urm\toarele date:

- Planificarea sesiunilor (se realizeaz\ un calendar, în care s\ figureze data la

care sus]ine fiecare dintre cele 8 întâlniri ale cursului de educa]ie parental\);

- Datele de identificare ale p\rin]ilor (nume, prenume, data nasterii, date de

contact, date privind situa]ia socio-ecoomic\, nivelul de studii, etc);

- Date privind copiii p\rin]ilor participan]i la curs (num\rul de copii, vârsta);

- Prezen]a p\rin]ilor la curs (pentru fiecare întâlnire planificat\, se bifeaz\

p\rin]ii prezen]i);

- Evaluarile p\rin]ilor privind cursul.

Astfel, platforma online www.educa]ieparental\.ro permite monitorizarea în

timp real, la nivel na]ional, a educatorilor parentali activi, a cursurilor care se afl\

în desf\[urare, a p\rin]ilor participan]i [i a copiilor impacta]i [i a feed-back-urilor

cu privire la desf\[urarea cursurilor.
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6. Efectele Programului de Educa]ie Parental\

Aprecitiv\

În cadrul Studiului „Optimizarea strategiilor de recrutare a p\rin]ilor [i de

consolidare a practicilor parentale dezvoltate în timpul cursurilor de educa]ie

parental\”, (Cojocaru & Cojocaru, 2011) realizat în cadrul Proiectului „Centrul

pentru Copil\rie [i Parentalitate”, imlementat de Holt România-Filiala Ia[i, cu

sprijinul Reprezentan]ei UNICEF în România, sunt prezentate urm\toarele efecte

ale cursurilor asupra p\rin]ilor participan]i:

- schimbarea modului în care este gestionat\ ponderea controlului parental

versus sus]inerea afectiv\;

- eficientizarea procesului de comunicare cu copilul prin îmbun\t\]irea abi-

lit\]ilor de ascultare ale p\rin]ilor [i cre[terea disponibilit\]ii de a-[i asculta

copiii;

- cre[terea disponibilit\]ii p\rintelui de a asculta necondi]ionat problemele

copilului [i de a-l stimula pe acesta s\ povesteasc\ experien]ele semni-

ficative pentru el, nu doar cele ce fac referire la [coal\;

- cre[terea competen]elor reflexive ale p\rin]ilor [i a capacit\]ii de autocontrol

în situa]ii critice (p\rin]ii încep s\ con[ientizeze situa]iile conflictuale [i s\

aplice, înainte de a ac]iona nepotrivit, o parte dintre tehnicile înv\]ate pentru

controlul stresului [i al furiei);

- transferarea tehnicilor înv\]ate din sfera strict parental\ în sfera rela]iilor

conjugale [i chiar sociale (de ex. p\rin]ii participan]i încep s\ foloseasc\

tehnica “mesajul eu” atât în comunicarea cu partenerul de via]\, cât [i în

comunicarea cu vecinii),

- pozitivarea procesului de disciplinare a copilului prin înlocuirea tehnicilor

de disciplinare, ce fac apel la pedeapsa fizic\, cu tehnici mai prietenoase

pentru copil (de ex. explica]ia acompaniat\ de descrierea sentimentelor de

nemul]umire a p\rin]ilor fa[\ de comportamentul copilului);

- cre[terea încrederii în sine ca rezultat al interac]iunii cu ceilal]i participan]i,

într-un context în care se pune accent pe valorificarea experien]elor pozitive.

De asemenea, dat fiind faptul c\ programul de educa]ie parental\ este o

form\ de interven]ie de grup, partcicipan]ii au posibilitatea de a se sprijini

[i sf\tui unuii pe ceilal]i, lucru care le accentueaz\ sentimentul c\ sunt utili;
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- dezvoltarea de abilit\]i [i competen]e noi. Deseori p\rin]ii ac]ioneaz\ într-o

manier\ mai pu]in s\n\toas\ pentru propriul copil, nu pentru c\ sunt p\rin]ii

r\i, ci mai degrab\ pentru c\ nu cunosc alte modalit\]i în care ar putea

proceda.

Potrivit “Raportului privind impactul educa]iei parentale asupra p\rin]ilor [i

copiilor” (2013), elaborat în urma cercet\rii realizate în cadrul proiectului „De-

veloping the Local Network of Parent Educators”, de c\tre HoltIS cu finan]are din

partea Reprezentan]ei UNICEF în România, efectele cursurilor asupra p\rin]ilor

participan]i sunt:

- cre[terea preocup\rii p\rin]ilor atât pentru auto-îngrijire, cât [i pentru în-

grijirea copiilor;

- a crescut timpul petrecut cu copiii [i gradul de implicare a p\rin]ilor în

diverse activit\]i cu copiii, inclusiv în activit\]ile de preg\tire a temelor [i

de sprijin pentru realizarea sarcinilor [colare;

- cre[terea frecven]ei interac]iunilor p\rin]ilor cu [coala, ca urmare a faptului

c\ educatorii parentali erau cadre didactice;

- cre[terea gradului de apropiere [i calitatea comunic\rii dintre p\rin]i [i

reprezentan]ii [colii (educatorii parentali [i alte cadre didactice);

- integrarea p\rin]ilor de etnie rom\ în grupul p\rin]ilor de etnie român\, fapt

ce constituie o premis\ favorabil\ pentru integrarea p\rin]ilor romi în comu-

nitatea [i apropierea lor de [coal\;

- p\rin]i de a construi re]ele de sprijin, de a cre[te frecven]a [i calitatea

interac]iunilor dintre ei, de a dezvolta circuite de solidaritate care se pot

extinde la nivelul comunit\]ii.



27

CE ESTE EDUCA}IA PARENTAL|

7. Bibliografie

Cojocaru, {., Cojocaru, D., (2011). Educa]ia Parental\ în România, Bucure[ti.

Cojocaru, {., Cojocaru, D., (2011). Optimizarea strategiilor de recrutare a p\rin]ilor [i de

consolidare a practicilor parentale dezvoltate în timpul cursurilor de educa]ie

parental\. Bucure[ti.

Holt România (2010), Cum s\ devenim p\rin]i mai buni-Ghidul p\rintelui-Vol 2, Ia[i:

Expert Projects.

Holt România (2010), Cum s\ devenim p\rin]i mai buni-Ghidul p\rintelui-Vol 3, Ia[i:

Expert Projects.

Holt România (2010), Cum s\ devenim p\rin]i mai buni-Manualul educatorului parental-

Vol 3, Ia[i: Expert Projects.

Holt România (2013), Cum s\ devenim p\rin]i mai buni-Manualul educatorului parental-

Vol 4, Ia[i: Expert Projects.

HoltIS, (2013), Raportului privind impactul educa]iei parentale asupra p\rin]ilor [i

copiilor, elaborat în urma cercet\rii realizate în cadrul proiectului „Developing the

Local Network of Parent Educators”, cu finan]are din partea Reprezentan]ei

UNICEF în România.

Yballe L.&O'Connor D., 2000, Appreciative pedagogy. Journal of Management Edu-

cation, 24 (4 ): 474-483.






