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Introducere 

Școala și familia sunt principalii factori care desăvârșesc educația 

individului. Fiecare dintre aceștia contribuie, prin influențele lor 

specifice, la formarea și integrarea socială a copilului. Familia și școala 

urmăresc în mod conștient același scop educativ, pe lângă dezvoltarea 

fizică a copilului, să-i formeze un orizont cultural, să-l învețe să 

gândească, să-i formeze deprinderi de muncă și să-l înzestreze cu norme 

de comportare corectă, morală în societate. Mediul familial și mediul 

școlar sunt două dimensiuni ale vieții copiilor care-și pun amprenta 

asupra formării acestora. Însă, educația sistematică, din școală, este 

ineficientă dacă familia nu se implică în realizarea sarcinilor instructiv-

educative. 

O parte considerabilă a părinților sunt de părere că odată cu 

intrarea copilului în școală o parte dintre sarcinile lor educative sunt 

preluate de către aceasta. Din păcate, această optică greșită prejudiciază 

interesele copilului lor. Rezultatul școlar, privit ca ceea ce se întâmplă 

concret, zi de zi, cu elevul, la școală, performanțele pe care le obține 

acesta raportat la cerințele sistemului, reprezintă drumul parcurs de copil 

între originile pe care le are și destinația spre care tinde să se îndrepte 

(Hatos, 2006). În acest context sunt enumerate trei categorii explicative 

pentru a delimita conceptual succesul școlar: 1) abilitățile și 

caracteristicile ereditare ale copilului, 2) organizarea instituției școlare și 

a proceselor instructiv-educativ-evaluative și 3) caracteristicile mediului 

de proveniență, ale mediului familial.  

Familia este privită, în special, ca grup uman de bază, dar și ca 

realitate determinantă în relațiile dintre copii și părinți, de legăturile ce 

sunt determinate de succesiunea generațiilor și de viața domestică în 

comun. În cadrul familiei asupra copilului se exercită un sistem de 

influențe formative, astfel că educația primită de copil în familie se află 

în conexiune cu cea socială. La intrarea copilului în sistemul de 

învățământ școala preia sarcina educației organizate, dar are ca 

fundament numeroși factori familiali și extrafamiliali care deja au marcat 

profilul copilului, atât în plan fizic, intelectual cât și moral-afectiv. 
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Reușita influențelor educative ale familiei sunt determinate de 

ambianța în care se produc. Climatul familial în care se dezvoltă și se 

formează copilul îi marchează acestuia personalitatea în mod inevitabil. 

Atunci când este pus în discuție subiectul succesului școlar trebuie să 

avem în vedere faptul că școlarizarea costă, deși în cele mai multe țări, la 

anumite niveluri, învățământul este gratuit. Numeroși autori explică 

succesul școlar din perspectiva mediului socioeconomic al familiei, 

indiferent de modul în care are loc măsurarea performanței școlare: note, 

calificative, rezultate la examene, lungimea carierei școlare. Un venit 

economic precar are ca repercusiune imediată abandonarea școlii, un 

nivel scăzut de instrucție deoarece educația copilului nu reprezintă o 

investiție rentabilă sau suportabilă pentru aceste familii. Cele mai grave 

probleme ce sunt legate de abandonul școlar apar atunci când acesta se 

produce înainte de finalizarea studiilor obligatorii. Dacă avem în vedere 

resursele financiare ale familiei și costurile pe care le generează educația 

copilului, deciziile elaborate de familiile cu nivel financiar scăzut se 

justifică.  

Preocupările culturale ale familiei, modelul pe care îl oferă 

părinții copiilor lor (vizionarea de spectacole, vizite la galerii de artă sau 

muzee, excursii), ocupația părinților și nivelul studiilor acestora 

reprezintă o altă categorie de factori care pot influența rezultatele școlare 

ale copilului. Mulți autori sunt de părere că în obținerea succesului școlar 

factorii culturali sau nivelul de pregătire al părinților sunt indicatori mult 

mai importanți decât condițiile materiale de viață din mediul familial. 

Pentru a sublinia această convingere autorii invocă influența deosebirilor 

în ceea ce privește nivelul de instrucție, nivelul de aspirație al părinților 

și atitudinea acestora față de educație, dar, în special, fondul cultural 

propriu-zis ce se reflectă în limbajul utilizat în familie, în practicile 

culturale ale acesteia și în sistemul de valori după care familia își 

orientează viața.  

Ocupația profesională a părinților se află în raport direct cu 

nivelul veniturilor unui individ, dar determină și prestigiul care îi este 

asociat în societate. Nivelul educațional al părinților este, de asemenea, 
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o variabilă importantă deoarece reprezintă o formă instituționalizată de 

capital cultural, și, totodată, pentru că practicile educaționale ale 

părinților cu un nivel ridicat al studiilor sunt mai apropiate de practicile 

educaționale din sistemul de învățământ (începând cu practicile prin care 

părinții își educă copiii și continuând cu mediul de învățare din clasă, în 

care aceștia socializează).  

În societățile moderne comportamentul primar orientează 

opțiunile și orientarea școlară ajustând speranțele subiective la șanse 

obiective de succes școlar, specifice clasei, și determinând, astfel, selecția 

candidaților la o formă de învățământ. Acțiunea pedagogică a familiei 

imprimă un ethos de clasă ca pe una dintre componentele capitalului 

cultural încorporat, înscriind în structurile subiective categoriile 

(bunătate, onestitate, ordine, echilibru, seriozitate, hărnicie, cultură, 

creativitate etc.) în funcție de care copilul se va autoclasa și va fi clasat, 

mai întâi în structurile școlare, iar în viitor în cele asociate, ocupând 

”poziția care i se cuvine” din punctul său de vedere și al celor din jurul 

său. 

Contextul cercetării 

Potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar 

din Romania 2018-2019, anul școlar în care a debutat cercetarea noastră, 

emis de către Ministerul Educației și Cercetării la finalul acestui an școlar 

și elaborat de către Institutul de Științe ale Educației avem o analiză 

sintetică în ceea ce privește participarea populației școlare la educație, 

resursele umane și rezultatele elevilor. 

În anul școlar pe care l-am luat ca reper, comparativ cu anul școlar 

precedent, se poate constata o scădere a efectivelor de elevi cuprinse în 

sistemul de învățământ românesc cu 27 000 de elevi, numărul acestora 

fiind de 298 309 elevi. Această tendință descendentă se observă la toate 

nivelurile de învățământ, excepție făcând doar ciclul preșcolar, 

profesional și postliceal. Rata brută de cuprindere școlară la toate 

nivelurile de învățământ, reprezentând raportul de cuprindere a populației 

cu vârste între 6 și 23 de ani a fost de 76,8%. În același timp, 88% din 

populația cu vârstă școlară (3-18 ani) frecventa sistemul de educație într-
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un dintre cicluri școlare cuprinse între grădiniță și liceu. Se constată 

creșteri ale acestui raport la nivelul populației de gen feminin, valorile 

acestuia crescând până la 78,6 %. 

În funcție de genul educabililor, în anul școlar precizat raportul 

este favorabil băieților cu un avans de 1,3% față de fete (87,5% fete, 

88,8% băieți). În funcție de mediul de rezidență rata de cuprindere în 

învățământul primar și gimnazial se află în scădere atât în mediul urban, 

cât și în mediul rural. Valoarea ratei brute de cuprindere în mediul urban 

este de 100%, iar în cel rural de 76,4%. Rata abandonului școlar a crescut 

ușor comparativ cu anul școlar precedent. La nivel general 1,7% dintre 

elevii de nivel primar și gimnazial abandonează școala. Acest fenomen 

este mai pregnant în mediul rural, în ciclul de învățământ gimnazial, la 

populația de gen masculin, cu precădere în clasele de început ale 

gimnaziului, rata abandonului școlar fiind de 2,7%.  

Pentru nivelul de învățământ liceal și profesional în anul școlar 

2018-2019 valoarea ratei de cuprindere a fost de 86,2%, mai redusă în 

învățământul liceal și în ușoară creștere în învățământul profesional. Rata 

abandonului școlar în învățământul liceal este constantă în ultimii doi ani 

școlari-2,5%. Se constată că cei mai mulți elevi de liceu care 

abandonează studiile provin din filiera tehnologică, comparativ cu cei din 

filiera vocațională. De asemenea, ponderea populației masculine care 

abandonează studiile este mai mare față de cea a populației feminine.  

 Rata de absolvire a învățământului gimnazial reprezintă raportul 

dintre numărul total de absolvenți de clasa a VIII-a de la nivelul unui an 

școlar și numărul elevilor de vârstă standard la finalul gimnaziului. 

Institutul Național de Statistică, făcând referire la anul școlar 2018-2019, 

arată că rata de absolvire a gimnaziului este mai scăzută, aceasta 

ajungând la 81% (81,9% fete, 80,2% băieți). În funcție de mediul de 

rezidență, rata de absolvire este constant mai ridicată în mediul urban 

decât în cel rural, explicația regăsindu-se în situațiile de abandon școlar 

mai frecvent în mediul rural, dar și în migrarea unora dintre elevii din 

mediul rural spre mediul urban către sfârșitul gimnaziului. Astfel, rata de 

absolvire este de 94,6% pentru mediul urban și de 69,2% pentru mediul 
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rural.  

Rezultatele obținute de către absolvenții de gimnaziu la evaluarea 

națională de la clasa a VIII-a, în anul 2019, are ca punct de referință 

ponderea elevilor cu medii peste 5 în rândul participanților și are valoarea 

de 73,2%. Diferențele în funcție de gen sunt semnificative în favoarea 

fetelor-78,6% față de  67,6% băieți. În ceea ce privește participarea 

elevilor care au absolvit nivelul de învățământ liceal la examenul de 

bacalaureat putem sintetiza faptul că o cincime dintre absolvenți nu se 

prezintă la examenul de bacalaureat. Rata de participare este de 85,3% 

pentru absolvenții de gen feminin și de 77,1% pentru cei de gen masculin. 

Rata de promovabilitate a acestui examen a fost, în anul 2019, de 73,3%, 

în creștere față de anii precedenți. Se constată că rata de succes la 

bacalaureat a fost mai mare în rândul absolvenților din anul curent 

(80,1%) comparativ cu absolvenții din anii trecuți (35,1%). În anul 2019 

media generală obținută la examenul de bacalaureat a fost 7,85. Dacă 

avem în vedere distribuția elevilor promovați pe categorii de medii 

obținute se observă o concentrare mai mare a rezultatelor pe intervalul 

8,00-9,50, dar, în același timp, și pe intervalul 6,00-6,99. Populația 

feminină înregistrează rezultate mai bune decât cea masculină, ea fiind 

mai bine reprezentată în cadrul intervalelor de medii mai mari, iar băieții 

în intervalul de medii mai mici. Se constată o rată de promovabilitate 

scăzută a examenului de bacalaureat la nivelul filierei tehnologice 

(50,1%) și superioară în cazul filierei teoretice (86,2%).  

Datele furnizate de Eurostat (2019) cu privire la starea 

învățământului în Uniunea Europeană au avut ca anul 2017 ca an de 

referință. În ceea ce privește participarea la educația preșcolară a copiilor 

cu vârsta cuprinsă în intervalul 4 ani și începerea învățământului 

obligatoriu media Uniunii Europene a fost de 96,9%, mediile cele mai 

ridicate fiind înregistrate în Franța și Marea Britanie, în timp ce țările cu 

mediile cele mai scăzute sunt Grecia, Slovacia și Cipru. În România 

raportul a crescut de la 67,6% în anul 2000 la 89,6% în 2017. Media 

Uniunii Europene a scăzut ușor de la 11,2% în anul 2014 la 10,6% în 

2017. Decalajul dintre România și media țărilor europene s-a redus de la 
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7,5 puncte în 2017 la 5,8 puncte în 2018. România este printre țările 

Uniunii Europene cu cea mai mare rată de părăsire timpurie a sistemului 

de educație, alături de Spania și Malta.  

Structura lucrării de cercetare 

Lucrarea de cercetare este structurată pe patru capitole, după cum 

urmează: 

Capitolul I prezintă sintetic studiul literaturii de specialitate 

realizat în concordanță cu specificul temei. Sunt prezentate abordări ale 

noțiunilor de educație, succes școlar, rolul familiei în obținerea 

succesului școlar. 

Capitolul al II-lea prezintă metodologia cercetării plecând de la 

paradigma cercetării. Este prezentat designul cercetării, principalele 

etape pe care le-am parcurs în realizarea cercetării prezente. Astfel, sunt 

oferite date privind populația cercetării, metodologia de eșantionare, 

modul în care au fost selectați subiecții cercetării și instrumentele pe care 

le-am utilizat în efectuarea cercetării. De asemenea, este relevat modul 

de investigare a datelor calitative  și de selectare a codurilor în vederea 

interpretării datelor și a construcției teoriei. 

Capitolul al III-lea conține interpretarea datelor cercetării. Sunt 

interpretate conotațiile  atribuite de către subiecții cercetării noțiunii de 

succes școlar ca obiectiv imediat al educației copilului dar și ca ancoră în 

viitorul social și profesional al acestuia. De asemenea, sunt relevate 

modalitățile concrete în care părinții se implică în obținerea succesului 

școlar de către copilul lor. Sunt prezentate modalitățile concrete de 

colaborare dintre părinți și școală în vederea medierii relației părinte-

copil, astfel încât părintele să-și poată susține copilul în demersul 

obținerii rezultatelor școlare de succes.  

Capitolul al IV-lea concentrează concluziile care se desprind în 

urma desfășurării cercetării și conține recomandări de ordin teoretic și 

practic care pot contribui la optimizarea rezultatelor școlare ale tinerei 

generații și la obținerea succesului școlar de către un număr mai mare de 

elevi decât în prezent. 
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Capitolul I. Educația – concept și funcții 

În cuprinsul acestui capitol am abordat pentru început delimitările 

conceptuale ale educației, urmate fiind de funcțiile educației, factorii 

dezvoltării personalității în sens de educabilitate, teoriile contributorii 

la dezvoltarea procesului educațional și influențele psihologiei în 

educație, delimitările conceptuale și factori determinanți ai succesului 

școlar, precum și rolul familiei în obținerea succesului școlar.  

I.1. Educația - delimitări conceptuale 

 Dacă sintetizăm definițiile prezentate în literatura studiată spre 

fundamentarea acestui segment al cercetării (Berger, 1973; Piéron, 1965; 

Dotrens, 1970; Debesse, 1970; Skinner, 1970; Piaget, 1972; Faure, 1974; 

Thomas, 1977; Durkheim, 1980; Herseni, 1982; Planchard, 1992; Narly, 

1980; Glăvănescu, 1967; Antonescu, 1930; Bârsănescu, 1969; 

Bârsănescu, 1969; Stanciu, 1961; Todoran, 1942; 1974; Țîrcovnicu, 

1975; Bontaș, 1995; Cucoș, 1996; Nicola, 2000; Cristea, 2004; Negreț-

Dobridor, 2005; Cristea, 2008; Cerghit, 1988), observăm că 

educația este văzută de diverși cercetători, teoreticieni și practicieni, în 

diferite momente ale studierii fenomenului, ca relație, interacțiune, 

comunicare, tehnică, artă, proces social-istoric, organizarea vieții 

individuale și colective, fiecare notă subliniind caracteristici ale 

fenomenului în discuție. Dar putem, totodată, să identificăm și note 

comune ale autorilor: 1) grija adultului pentru tânăr, a părinților pentru 

copii, a societății față de membrii ei, a instituțiilor pentru rolul pe care 

trebuie să-l îndeplinească, a conducătorilor pentru cei conduși; 2) grija 

prezentului pentru viitor, dar și pentru trecut, deoarece trebuie examinat 

și valorificat din perspectiva viitorului. Acest fapt asigură continuitate 

vieții sociale și dezvoltării în sens ascendent prin asigurarea nivelului 

optim de pregătire fiecărui membru al societății; 3) cultivarea laturii 

biologice a personalității umane (educația fizică), asigurarea stării de 

sănătate, călirii și dezvoltării organismului, apărarea individului de 

eventualele acțiuni nocive ale mediului înconjurător, realizarea unei 

dezvoltări armonioase și estetice a organismului; 4) formarea, stimularea 
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și dezvoltarea componentelor psihice ale personalității (gândire, 

imaginație, voință, afectivitate, creativitate), implicate în educația 

intelectuală; 5) socializarea individualui, ca acțiune necesară de 

umanizare, prin transmiterea experienței sociale, a culturii și a sistemului 

de valori de la o generație la alta, ca o condiție a permanenței progresului 

și evoluției; 6) formarea morală a individului, dezvoltarea valorilor 

morale, ridicarea individului la treapta de valorizare a realității 

înconjurătoare; 7) conturarea personalității, asigurarea unei dezvoltări 

complete, integrale, armonioase, creative a fiecărui membru al societății; 

8) orientarea persoanei spre acele domenii de activitate care îi pun cel 

mai bine în valoare dezvoltarea integrală, accesarea fondului personal de 

aptitudini și atitudini. 

 Opinăm că definițiile educației, în totalitatea lor, conturează 

contextul general al reușitei școlare, subliniază rolul interdependenței 

dintre capacitățile elevului și exigențele programelor școlare, astfel încât 

acesta să poată asimila informațiile, priceperile, deprinderile, normele 

morale necesare integrării sale sociale și profesionale, dar și pentru 

dezvoltarea personalității.  

I.2. Funcțiile educației 

 Indiferent de modul în care privim funcțiile educației, analitic sau 

sintetic, este imperativă precizarea și asigurarea tuturor coordonatelor 

necesare pentru ca ele să devină realități și să reușească să contribuie la 

progresul societății. Pentru a nu cădea în capcana înțelegerii unilaterale a 

educației, fie în sens sociologizant, fie în sens pedocentrist, trebuie să 

tratăm funcțiile educației ca pe un tot (Nicola, 2000; Cucoș, 1996). 

Fiecare dintre ele relevă faptul că acțiunea educațională vizează 

dezvoltarea personalității umane, pe de o parte, iar din alt punct de vedere 

această dezvoltare răspunde cerințelor societății față de individ. Educația, 

prin funcțiile sale, urmărește stabilirea echilibrului dinamic între cei doi 

poli reprezentați de existența și dezvoltarea societății, dar și a fiecărui 

individ în parte. 

 Pornind de la concepțiile pedagogice, observăm că educația a 

vizat, din cele mai îndepărtate timpuri, nu doar prezentul, ci, în special, 
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perspectiva persoanei, a comunității, devenind o construcție 

previzionară, o dirijare a educabilului către un viitor superior realității. 

Educația este anticipativă și nu pregătește elevul doar pentru contextul 

societății actuale, cât și pentru o societate ce ar putea să existe. Doar dacă 

îi atribuim educației acest caracter, atunci aceasta devine viabilă și poate 

produce transformări.  

 La baza educației trebuie să stea pregătirea generală, 

multivalorică. Doar apoi, prin achiziția de competențe specifice, se poate 

realiza orientarea spre un anumit domeniu. Însă menirea educației nu este 

doar aceea de a pregăti profesional tânăra generație. Educația este, în 

aceeași măsură, un act cultural care are ca scop și dezvoltarea capitalului 

spiritual al omenirii, căci aceasta din urmă persistă nu doar prin 

dimensiunile materiale ale culturii, ci și prin formațiile ei spirituale, idei, 

idealuri și credințe. Cultivarea în mod explicit a acestor valori conferă 

continuitatea spirituală a umanității. 

I.3. Factorii dezvoltării personalității. Educabilitatea 

În dezvoltarea personalității sunt operaționali permanent toți cei 

trei factori - mediul, ereditatea și educația, însă ei nu acționează izolat, 

ci în interdependență. Aportul fiecăruia dintre factori variază de la un 

individ la altul, de la un aspect al personalității la altul. Nu există aspecte 

alte dezvoltării personalității, ale proceselor psihice umane care să fie 

influențate de un singur factor, ci sunt rezultanta interacțiunii lor. De la 

caz la caz, la unii indivizi un rol mai puternic îl au dispozițiile ereditare, 

la alții dezvoltarea este influențată mai puternic de mediul social. Însă, la 

cei mai mulți dintre oameni dezvoltarea personalității este determinată de 

educația pe care o primesc. 

I.4.Teorii contributorii la dezvoltarea procesului educațional. 

Influențe ale psihologiei în educație 

 Numeroase abordări știintifice au contribuit la înțelegerea și 

dezvoltarea practicilor educaționale și pedagogice la nivel global, 

influențe majore din psihologie, sociologie, filosofie fiind aduse în 

contrucția, sprijinirea și dezvoltarea relației sănătoase, funcționale și 
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eficiente dintre profesor/învățător și elevi.  

Este necesar să delimităm un concept de bază în abordarea 

psihologică a sistemului educațional a cărui subiect central este elevul ca 

viitor membru al unei comunități intelectuale funcționale, și ne vom 

referi la dezvoltarea personalității.  

În conținutul tezei am redat succint Teoria dezvoltării cognitive a 

lui Jean Piaget care rămâne una dintre cele mai frecvente utilizate în 

psihologie, deși ca orice teorie supusă planului practic, a fost supusă unor 

critici considerabile. Teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget 

sugerează că inteligența se schimbă pe măsură ce copiii cresc. 

Dezvoltarea cognitivă a unui copil nu înseamnă doar dobândirea de 

cunoștințe, copilul trebuie să dezvolte sau să construiască un model 

mental asupra lumii.  

În continuare am elaborat o analiză descriptivă a teoriei 

psihanaliticw a dezvoltării psiho-sociale dezvoltată de către Eric Erikson 

care are la bază ideea centrală conform căreia personalitatea individului 

se dezvoltă într-o ordine predeterminată prin opt etape de dezvoltare 

psihosocială. Ceea ce face teoria lui Erikson mai specifică este faptul că 

individul experimentează în fiecare dintre cele 8 stadii o criză 

psihosocială în fiecare dintre etape. Această criză sau provocare poate să 

îi determine pozitiv sau negativ dezvoltarea ulterioară (McLeod, 2018, 

mai 03). 

I.5. Succesul școlar – delimitări conceptuale și factori 

determinanți 

 Succesul școlar sau succesul academic a devenit un termen folosit 

foarte des în literatura de specialitate din domeniul sociologiei educației, 

fiind în general asociat cu realizarea evaluărilor sumative, așa cum este 

stipulat în rezultatele învățării. York et al. (2015) susțin că sensul acestui 

termen este discutabil, deoarece are o identitate „amorfă”, în funcție de 

perspective subiective variate, în sensul că succesul academic poate fi 

atribuit obținerii de cunoștințe demonstrate prin note de evaluare ridicate, 

după cum se poate referi și la capacitatea absolvenților de a-și asigura un 

rol profesional legat de nivelul lor. York et al. (2015)  au identificat șase 
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elemente care definesc conceptul: 1) realizarea academică, 2) implicarea 

în activități cu scop educativ, 3) satisfacția, 4) achiziționarea 

cunoștințelor dorite, abilități și competențe, 5) persistența, obținerea 

rezultatelor educaționale și 6) performanța post-colegiu (York et al., 

2015; Cachia et al., 2018).  

Conceptul este folosit cu o frecvență mare în situațiile care au ca 

scop determinarea factorilor care influențează succesul școlar sau 

analizează situațiile în care performanțele școlare devin factor explicativ 

pentru accederea în învățământul superior sau dobândirea unui anumit 

statut social.  

 Succesul școlar este definit în cele mai multe cazuri prin antiteză 

cu ceea ce reprezintă antonimul succesului, insuccesul școlar. În 

literatura de specialitate întâlnim frecvent convingerea conform căreia 

între cele două concepte, succes și insucces școlar, există o relație 

dinamică, complexă și dialectică. Astfel, se exprimă opinia că nu poate fi 

vorba de succes total și imuabil, după cum nu există nici insucces global 

și definitiv, în cele mai frecvente cazuri având de-a face cu succese sau 

insuccese parțiale. 

 Pentru a explica reușitele, Bernstein (1979), Crețu (1995, 1997),  

Hatos (2006) invocă trei categorii de factori: factorii de natură familială,  

factorii de natură psiho-socio-fiziologică și factorii de natură 

pedagogică. Fiecare dintre aceste trei categorii de factori este detaliată în 

subcapitolul I.5.1. Factori de influență ai succesului școlar din conținutul 

tezei. 

I.6. Rolul familiei în obținerea succesului școlar 

În cuprinsul acestui capitol, am abordat delimitările conceptuale, 

tipologiile familiale, funcțiile familiei, pentru ca analiza teoretică a 

tuturor acestor cadre să vină spre susținerea înțelegerii  importanței 

familiei în succesul școlar 

I.6.1. Delimitări conceptuale 

 Din prisma temei noastre de cercetare am avut în vedere 

perspectiva sociologiei educației de definire a familiei. Berge (1970) 

notează că în pofida schimbărilor de orice natură din mediul social sau 
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natural, copilul nu le percepe atâta timp cât universul său personal 

continuă să-i ofere sentimentele de securitate și afectivitate, care-i sunt 

indispensabile. Nesiguranța din exterior îl afectează pe copil, de regulă, 

doar prin intermediul celor apropiați. Familia reprezintă, la o scară 

redusă, societatea în care va trebui să se integreze, fiind primul univers 

al copilului (Vincent, 1972). Căutând o definiție a familiei, Roegen 

(1975) depistează poziții diferite deoarece acest termen, consideră 

autorul, nu are un conținut și o sferă noțională bine circumscrise, 

termenul stând sub semnul a ceea ce autorul denumește ”noțiune 

înconjurată de zone de penumbre” (Roegen, 1975).  

 Comparând familiile din România cu cele ale Europei 

Occidentale se constată că familiile autohtone au tendința de a se 

debarasa de tradiționalism în contextul schimbărilor de ordin social și 

economic. Așadar, modelul valoric cu privire la căsătorie și întemeierea 

unei familii este într-o clară  schimbare. Totuși, în țara noastră a rămas în 

prim-plan în ierarhia valorilor, atașamentul față de familie. În ceea ce 

privește situația familiei contemporane din Europa Occidentală 

statisticile supun atenției fenomene care fac referire la criza nupțială, 

banalizarea divorțului, creșterea fecundității nelegitime (Ferréol et al., 

1998). S-a constatat că atât în zonele rurale izolate, dar și în marile 

aglomerări urbane este în creștere fenomenul celibatului. Este 

îngrijorătoare creșterea precocității mariajului, precum și perioada 

conceperii primului copil, ce constituie factori de risc în apariția 

divorțului. În aceste cazuri, constată autorul, este posibil ca pe termen 

mediu o căsnicie din trei să se finalizeze cu un eșec. Însă, deoarece 

mentalitatea societății a devenit îngăduitoare, este tot mai răspândită 

uniunea liberală și coabitarea juvenilă. 

I.6.2. Tipologii familiale 

 Suntem că părere că modul de înțelegere a structurii familiei, a 

rolului acesteia în societate este pretutindeni același, dar viziunile asupra 

familiei pot fi considerabil diferite, în societăți diferite, motivat de faptul 

că în interiorul fiecărei societăți umane existe reguli și norme specifice 

ei. Așadar, diversitatea culturală se manifestă în mod direct și în privința 
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conceperii și organizării vieții de familie. 

 Specialiști din varii domenii (istorie, sociologie, psihologie, 

antropologie) au avut tentative de a descrie și explica variațiile și 

schimbările ce au survenit în structura familiei de-a lungul timpul 

timpului deoarece odată cu evoluția istorică a societății s-au modificat și 

structurile de idei și normele care au stat la baza constituirii familiei.  

Am analizat conceptele de familie extinsă (patriarhală, de tip 

tradițional); familie nucleară (conjugală, tip modern); familie 

monoparentală, familie compusă (familia cu părinți vitregi).  

I.6.3. Funcțiile familiei 

 În contextul sublinierii caracterului universal al familiei, 

Murdock (1949) evidențiază patru funcții sociale fundamentale ale 

familiei: de reglementare sexuală, de reproducere, economică și 

educațională. 

 Reprezentând nucleu de bază al societății în care acționează 

relațiile interumane, sociale și civice la nivel de microgrup social, familia 

contribuie, tocmai prin relațiile firești din interiorul său, la socializarea 

membrilor săi, a copiilor în special, prin dezvoltarea unor relații de 

înțelegere, cooperare, respect și ajutor reciproc, de rezolvare în comun a 

o serie de probleme de ordin material, spiritual sau social.  

I.6.4. Familia și succesul școlar 

Am abordat în acest subcapitol o serie de teorii care să faciliteze 

înțelegerea a ceea ce implică familia, contextul familial, mediul de 

proveniență a copilului, tipul de parenting pe care părintele/părinții îl 

adoptă în creșterea și educarea copilului/copiilor. 

Fiecare dintre teorii prezentate abordează relația părinte-copil din 

diferite perspective și oferă explicații în funcție de problematica pe care 

se concentrează. Din punctul de vedere al temei noastre de cercetare 

subiectele care ne captează atenția sunt: relațiile dintre părinți și copii 

sunt influențate de mai multe variabile, în dezvoltarea personalității 

copilului un loc central îl ocupă mediul și contextul, parentingul nu este 

de tip unilateral și fiecare componentă a diadei părinți-copil poate 

influența comportamente de parenting și nu în ultimul rând, parentingul 
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are un caracter dinamic, este într-o schimbare continuă, în funcție de 

contextul concret. 

 Însă, teorii aduse în discuție își pierd valoarea dacă le raportăm la 

conotația conceptului de învățare transformativă. Realitățile sociale și 

dinamica familiei din ultimii ani adus un plus de presiune asupra 

părinților, de cele mai multe ori criticați pentru comportamentul copiilor 

lor. Ei sunt  prezentați în comparație cu generațiile anterioare, considerate 

mai competente decât cele actuale. Multitudinea și varietatea 

problematicii cu care se confruntă părinții în prezent îi pun în situația de 

a se autoforma pentru acest rol, pentru a fi mai flexibili, mai deschiși la 

experiențele noi, pentru a fi mentori și exemple de urmat pentru copiii 

lor. 

 Problemele sociale, tot mai multe, tot mai dificile, cu care vin în 

contact îi obligă pe părinți să petreacă tot mai puțin timp cu copilul, să 

amâne activități care implică relaționarea cu copilul, fapt ce are ca și 

consecință un comportament nedorit din partea copilului și acumularea 

de frustrări din partea părintelui neputincios. Însă, învățarea 

transformativă poate deveni o soluție prin care să fie rezolvate multe 

dintre situațiile neplăcute ce apar în relația cu copilul, având ca surse 

posibile convingeri și atitudini neconștientizate de părinte, gânduri 

stereotipe sau automate ce pot fi modificate prin reflecție asupra lor. 

Părintele este pus în postura de a-și examina și autoevalua permanent 

rolul parental și credințele pe care le are despre acest rol deoarece copilul 

aduce în fiecare zi noi provocări, probleme, acțiuni concrete legate fie de 

activitatea școlară, fie referitoare la grupul de prieteni, colegi de clasă etc. 

 Un ultim aspect legat de mediul familial, deloc de neglijat, afirmă 

Țîrcovnicu (1975) este că familia  „trebuie să aibă o situație economică 

aptă să satisfacă trebuințele de prim ordin ale membrilor săi. Condițiile 

nesatisfăcătoare de locuință și hrană, lipsa de supraveghere a copiilor și 

antrenarea lor în producție de la o vârstă fragedă se răsfrânge nefavorabil 

asupra dezvoltării lor fizice, intelectuale și morale.” 

 În generarea cognițiilor parentale și în ghidarea practicilor 

parentale imaginile generaționale,  sociale și mediatice ale îngrijitorilor 
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primari joacă un rol formativ. Indiferent de cultură, există și practici 

parentale universal acceptate, cum ar fi dorința părinților de a-i crește pe 

copii sănătoși, de a le dezvolta abilități necesare nu doar supraviețuirii, ci 

și integrării optime în societate, să le transmită eficient valorile pozitive 

respectate de societatea din care provin.  

 Educația familială, din perspectiva obținerii succesului școlar al 

copiilor, poate fi influențată și orientată prin intermediul culturii, iar în 

societatea contemporană are tendința de a deveni din ce mai pregnant o 

educație organizată și îndrumată de specialiști. În contextul intervenției 

socialului, educația primită de copii în familie își transformă caracterul, 

din spontan, difuz, tradițional și  natural, într-un tip de educație conștientă 

și organizată. 

Capitolul II. Metodologia cercetării 

II.1. Paradigma cercetării 

 Abordarea unui subiect de cercetare presupune stabilirea 

paradigmei cercetării. Abordarea cercetării are ca suport sistemul de 

viziuni și perspective ce există asupra diverselor aspecte ale lumii 

înconjurătoare din punct de vedere epistemologic, ontologic, dar și al 

problemelor de natură metodologică. Din această perspectivă putem 

distinge trei tipuri de cercetare: calitativă, cantitativă (Creswell & Poth, 

2016) și mixul metodologic (Creswell & Clark, 2017;  Schoonenboom & 

Johnson, 2017).  

Fiecare dintre instrumentele și metodele de culegere și analiză a 

datelor a fost descris/ă și adaptat/ă la contextul cercetării prezente.  

II.2. Designul cercetării 

Obiectivele cercetării 

Obiectivul fundamental al cercetării constă în înțelegerea 

modurilor în care este construit social succesul școlar din perspectiva 

părinților. 

Obiectivele secundare. În vederea realizării obiectivului 

fundamental al cercetării am stabilit următoarele obiective secundare: 

-definirea noțiunii de succes școlar din punctul de vedere al 
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părinților care au copiii elevi în diferite niveluri de învățământ particular 

sau de stat; 

-determinarea implicării concrete a familiei în educația copilului 

astfel încât rezultatele acestuia să fie de succes; 

-stabilirea modului în care părinții colaborează cu școala în 

vederea obținerii succesului școlar de către elevi. 

Întrebările cercetării 

Întrebările care au stat la baza demersului realizării prezentei 

cercetări au fost stabilite în acord cu obiectivul fundamental și cu 

obiectivele secundare ale cercetării. Acestea sunt: 

1.Ce reprezintă succesul școlar pentru părinți în condițiile 

societății contemporane? 

2.Care sunt modalitățile concrete în care părinții se implică direct 

în obținerea succesului școlar al copilului lor? 

3.Care este reprezentarea pe care o au părinții în ceea ce privește 

stabilirea relației de colaborare optimă cu școala în vederea optimizării 

rezultatelor școlare ale copiilor lor? 

Etapele cercetării 

În realizarea cercetării am parcurs următoarele etape: 

Etapa 1 a presupus aplicarea interviului comprehensiv unei 

populații de 24 de persoane, părinți care au sau care au avut copii integrați 

în sistemul de învățământ de stat sau particular din România. Metoda de 

eșantionare folosită pentru a selecta părinții a fost una dintre cele mai des 

utilizate în cercetarea sociologică: am analizat interviurile inițiale și am 

identificat persoanele care pot constitui categoriile inițiale care au stat la 

baza cercetării. 

Etapa 2 a avut loc după realizarea celor 24 de interviuri și a 

presupus, într-o primă fază, realizarea transcripturilor. A doua fază a 

acestei etape a presupus un proces reflexiv asupra datelor obținute. 

Analiza de conținut a avut în vedere tema și întrebările cercetării. Am 

depistat indicii și cuvinte cheie care au condus la codarea categoriilor în 

vederea realizării obiectivelor cercetării. Datele obținute în urma 

realizării interviurilor au fost corelate cu fișele de observație pe care le-
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am completat pe parcursul desfășurării fiecărui interviu. 

Etapa 3 a presupus prelucrarea datelor obținute, iar pe 

fundamentul acesteia au fost construite modele pe baza cărora am 

elaborat, progresiv, teoria. 

Capitolul III. Interpretarea datelor cercetării 

În baza analizei calitative a datelor colectate prin intervievare, au 

fost determinate o serie de categorii de analiza, rezultante din discursul 

subiecților și redate în conținutul tezei și sub formă de subcapitole pentru 

capitolul al 3- lea. Fiecare dintre aceste categorii de date va contribui 

ulterior la construcția teoriei:  

Subcapitolul III.1/ Categoria Construcția socială a succesului 

școlar din perspectiva timpului prezent este construită din următoarele 

subcategorii definitorii succesului școlar:  

- Implicarea directă a părinților pentru obținerea succesului școlar 

- Succesul școlar presupune efortul individual al copilului  

- Succesul școlar este determinat de motivația pe care o are copilul 

pentru activitatea de învățare 

- Succesul școlar reprezintă achiziția conștientă și activă de 

cunoștințe și aplicarea lor în practică 

- Definirea succesului școlar din perspectiva valorilor morale care 

îl vor ajuta pe copil să se integreze în societate 

- Succesul școlar este rezultatul activității unui cadru didactic bine 

pregătit 

Subcapitolul III.2/ Categoria Construcția socială a succesului 

școlar din perspectiva viitorului a rezultat prin identificarea următoarelor 

idei centrale extrase din analiza discursului intervievaților: 

- Succesul școlar echivalează cu accederea la o treaptă superioară 

de învățământ 

- Succesul școlar se concretizează în obținerea unei diplome de 

licență 

- Succesul școlar reprezintă posibilitatea copilului de a profesa 

într-o anumită meserie 

- Succesul școlar este capacitatea copilului de a se descurca în 
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viață 

- Succesul școlar reprezintă situația financiară pe care o va avea 

copilul în viitor 

- Succesul școlar este definit de modul în care copilul se va integra 

în viitor în societate și statutul social de care îl va deține 

- Succesul școlar reprezintă plăcerea cu care copiii vor exercita 

meseria aleasă 

- Succesul școlar este definit din perspectiva autonomiei copiilor 

în viitor 

- Succesul școlar se definește ca împlinirea și satisfacția părinților 

în privința rezultatelor școlare ale copiilor 

Subcapitolul III.3/ Categoria Construcția socială a relației 

școală-familie a fost construită plecând de la următoarele idei definitorii: 

- Relația de colaborare 

- Relația de comunicare a părinților cu școala 

- Relația consultativă 

- Relația psiho-afectivă 

Subcapitolele III.4. Impedimente în obținerea succesului școlar și 

III.5. Școala nu influențează obținerea succesului școlar sunt de sine 

stătătoare și au rezultat de asemenea din analiza datelor respondenților.  

Capitolul IV. Concluzii și Recomandări 

IV.1. Concluzii 

În urma realizării interviurilor cu cei 24 de subiecți, a studierii lor 

cu atenție și a interpretării datelor obținute putem desprinde următoarele 

concluzii: 

IV.1.1. Definirea succesului școlar 

În definirea succesului școlar am observat puncte de vedere care 

fac referire la timpul prezent și altele care se referă la viitor. Din această 

perspectivă, timpul prezent reprezintă momentul în care copilul este la 

școală, rezultatele lui imediate reflectate de notele obținute la evaluările 

curente, teste sumative, teste inițiale și finale, achizițiile imediate ale 

copilului: cunoștințe, deprinderi, priceperi. Părinții respectivi se implică 
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în activitatea zilnică de pregătire a copilului pentru școală: efectuarea 

temelor, crearea unui mediu propice activităților intelectuale ale 

copilului, includerea lui în activități extrașcolare ce se desfășoară 

sistematic și organizat în cluburi de specialitate, accesarea unor cadre 

didactice de specialitate care să ajute copilul în vederea obținerii unor 

rezultate de succes la școală. Construcția socială a succesului școlar în 

prezent este cristalizată în tabelul de mai jos. 

Vârsta 

copilului 

Părinții cu studii superioare Părinții cu studii medii 

Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban 

0-6 ani 

(copii 

preșcolari) 

-socializarea 

-asigurarea 

condițiilor 

materiale 

pentru învățare 

-achiziții  

-calitatea 

achizițiilor 

-studii 

superioare 

-climatul 

familial 

 

  

7-10 ani 

(copii din 

ciclul 

primar) 

-crearea 

motivației 

pentru învățare 

-mediul școlar 

optim 

-asigurarea 

condițiilor 

materiale 

pentru învățare 

-achiziții  

-calitatea 

achizițiilor 

-satisfacția 

părinților 

-implicarea 

părinților în 

efectuarea 

sarcinilor de 

învățare 

-rolul 

profesorului 

-valorile morale 

-organizarea 

programului 

zilnic 

-confort psihic 

și emoțional 

-implicarea în 

activități 

extrașcolare 

-

comportamentul 

moral 

-includerea 

copilului într-o 

școală de elită 

-rolul 

profesorului 

-formarea 

motivației 

pentru învățare 

-efortul propriu 

al copilului în 

procesul 

educativ 

-calitatea 

achizițiilor 

-deprinderea 

valorilor 

morale (cei 7 

ani de acasă) 
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10-14 ani 

(copii din 

ciclul 

gimnazial) 

-exemplul sau 

modelul 

părinților 

-implicarea în 

activități 

extrașcolare 

-asigurarea 

condițiilor 

materiale și a 

mediului 

propice 

învățării 

-alocarea de 

timp  

-meditații 

-efortul propriu 

al copilului 

pentru propria 

formare 

-asigurarea 

condițiilor 

materiale și a 

mediului 

propice 

învățării 

-pregătirea 

zilnică a 

temelor 

-meditații 

- efortul propriu 

al copilului 

pentru propria 

formare, dar și 

efortul cumulat 

părinte-copil 

 

-deprinderea 

valorilor 

morale (cei 7 

ani de acasă) 

-părinții învață 

împreună cu 

copiii 

- efortul 

propriu al 

copilului pentru 

propria formare 

-confortul 

psihic al 

copilului 

14-18 ani 

(copii din 

ciclul 

liceal) 

-motivația 

pentru învățare 

 

- exemplul sau 

modelul 

părinților 

-implicarea în 

activități 

-activități 

extrașcolare 

-condiții 

materiale și 

emoționale 

pentru învățare 

-meditații 

-primul din 

clasă 

-efortul propriu 

al copilului 

-motivația 

pentru învățare 

-rolul 

profesorului 

-comunicarea - efortul 

propriu al 

copilului pentru 

propria formare 

Peste 18 

ani 

(studenți) 

 -achizițiile 

școlare 

-profesorii 

-efortul propriu 

al copilului 

-deprinderea 

valorilor 

morale (cei 7 

ani de acasă) 

 

Tabel nr. 6. Construcția socială a succesului școlar în prezent 
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Din perspectiva timpului viitor succesul școlar este definit de 

către cei 24 de subiecți astfel: 

Vârsta 

copilului 

Părinți cu studii superioare Părinți cu studii medii 

Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban 

0-6 ani (copii 

preșcolari) 

-studii superioare 

-aplicarea 

cunoștințelor 

-remarcarea la 

locul de muncă 

-să se descurce în 

viață 

-integrarea optimă 

în societate 

-să practice o 

meserie care îi 

place 

-să fie autonom 

-satisfacția 

familiei 

-minim studii 

superioare 

-să fie om  

6-10 ani 

(copii din 

ciclul 

primar) 

-accederea la o 

treaptă superioară 

de învățământ 

-să ajungă bine 

-să fie autonom 

-accederea la 

o treaptă 

superioară de 

învățământ 

-valorificarea 

aptitudinilor 

-să-i placă 

meseria pe 

care o 

practică 

-să se 

descurce în 

viață 

-să aibă o 

meserie care 

să-i asigure 

confortul 

financiar 

10-14 ani 

(copii din 

ciclul 

gimnazial) 

-situația 

financiară foarte 

bună 

-să-i placă 

meseria pe care o 

practică 

-să aibă succes în 

profesie 

-să aibă o 

meserie care 

să-i asigure 

confortul 

financiar 

-să se 

integreze 

optim în 

societate 

-să aibă 

succes în 

profesie 

-să fie 

autonom 

-să acceadă 

la o treaptă 

superioară de 

învățământ 

-să aibă o 

meserie 

-să-și 

depășească 

condiția 

-să fie pe 

picioarele lui 

-să ajungă 

bine 

-să aducă 

satisfacție 

-să aducă 

satisfacție 

familiei 
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familiei 

14-18 ani 

(copii din 

ciclul liceal) 

-să acceadă la o 

treaptă superioară 

de învățământ 

-să urmeze 

studii 

superioare 

-să fie 

autonom 

-să aibă o 

meserie care 

să-i asigure o 

viață 

confortabilă 

-meserie 

-viață mai 

bună 

-să ajungă 

om 

-să se 

integreze în 

societate 

-să fie 

autonom 

-să-și 

depășească 

condiția 

-să aibă o 

meserie 

Peste 18 ani 

(studenți) 

-confort material 

și financiar 

-loc de 

muncă stabil 

-să-i placă 

meseria 

-să-și 

îndeplinească 

visul 

-să fie om 

-să se 

descurce în 

viață 

-realizat din 

punct de 

vedere 

financiar 

-să se 

integreze 

optim în 

societate 

Tabel 7. Construcția socială a succesului școlar din perspectiva viitorului copilului 

IV.1.2. Implicarea părinților în obținerea succesului școlar 

În vederea obținerii succesului școlar copilul trebuie să se 

pregătească temeinic, zi de zi pentru școală. Școala, prin instrumentele și 

metodele specifice, îl pregătește pe copil specializat, prin fiecare 

disciplină de studiu. Însă, sunt de părere părinții, școala construiește pe 

fundamentul cu care vine copilul de acasă. În acest sens, părinții 

consideră oportun să se ocupe de educarea copiilor până la intrarea în 

școală. Acest lucru presupune formarea unor priceperi și deprinderi de 

autonomie, perfecționarea limbajului, socializarea copilului, formarea 

unor noțiuni, a culturii generale potrivite vârstei lor. Părinții intervievați 

invocă foarte des sintagma ”cei șapte ani de acasă” prin care concentrează 

rolul lor în pregătirea și formarea copilului pentru școală, astfel încât 

acesta să se adapteze optim mediului și cerințelor școlare. În funcție de 

modul în care ei și-au educat copiii până la atingerea vârstei școlarității 

copiii se vor adapta cerințelor școlare și vor obține rezultate școlare pe 

măsură. 

Părinții consideră că este necesar și firesc să se ocupe de educația 

copilului prin diverse forme de activitate desfășurate în comun: plimbări, 
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activități out-door,  jocuri educative, vizionări de filme și spectacole, 

vizitarea unor obiective culturale, realizarea de lecturi în comun, 

petrecerea în comun a vacanțelor și a timpului liber, excursii.  

Școala construiește educația copilului după intrarea acestuia la 

școală. Copilul petrece destul de mult timp la școală, unde poate fi 

influențat pozitiv sau negativ de colegii de clasă, de personalul școlii. De 

asemenea, copilul poate avea la școală un comportament diferit de cel de 

acasă. Subiecții intervievați afirmă că au o comunicare activă, periodică 

cu educatorul/ învățătorul/dirigintele/profesorii clasei. Ei doresc să fie 

informați asupra situației școlare a copilului, dacă acesta întâmpină 

dificultăți în învățare, dacă existe discipline de studiu la care copilul 

înregistrează eșec, care este comportamentul copilului la școală în 

relaționarea cu colegii de clasă și cu personalul didactic. Părinții doresc 

o informare reală, concretă din partea personalului de specialitate pentru 

a putea lua în timp util măsurile care se impun, astfel încât copilul să nu 

înregistreze lacune grave, eșec școlar, ci dimpotrivă. Comunicarea cu 

școala nu se realizează doar în cadrul ședințelor cu părinții, ci și prin 

discuții în particular cu profesorul/profesorii de la clasă, apeluri 

telefonice în caz de urgență. Însă, subiecții intervievați și-au exprimat 

dorința ca școala să-i implice mai mult prin activități desfășurate în 

parteneriat părinte-copil-profesor. În acest fel părinții consideră că și-ar 

cunoaște mai bine copilul, că ar putea observa relațiile pe care acesta le 

stabilește cu colegii și profesorii. Aceste activități le-ar crea copiilor 

oportunitatea de a demonstra ceea ce știu, le-ar crește încrederea în 

forțele proprii și stima de sine.  

Părinții sunt unanim de acord că trebuie să aibă o relație de 

colaborare și o comunicare eficientă și activă cu școala în privința 

activității pe care copilul o desfășoară în mediul școlar. 

Ca urmare a acestei colaborări cu școala, părinții sunt de părere 

că trebuie să se implice în pregătirea optimă a copiilor pentru școală astfel 

încât aceștia să obțină rezultate școlare foarte bune. Implicarea părinților 

în obținerea succesului școlar cunoaște aspecte diferite, în funcție de 

nivelul de studii și specializarea lor, dar și de ciclul de învățământ în care 
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este integrat copilul la un moment dat. Dacă la clasele mici părinții 

reușesc să-și ajute copiii la teme, la clasele mai mari sau la anumite 

discipline preferă să apeleze la ajutor specializat, prin pregătiri în 

particular. Învățarea se realizează prin pași mici, iar dacă treptat se 

acumulează lacune copiii vor avea dificultăți în învățare pe termen lung. 

La pregătiri particulare părinții recurg și pentru a asigura reușita la un 

examen pentru accederea într-o treaptă superioară de învățământ sau de 

finalizare a studiilor. Pregătirile particulare vizează și 

învățarea/perfecționarea uneia sau mai multor limbi străine deoarece în 

școală, sunt de părere părinții, nu sunt alocate suficiente ore studierii 

limbilor străine. Părinții consideră oportun ca în condiții actuale de 

deschidere a țării noastre spre exterior, copiii să cunoască și să vorbească 

fluent una sau două limbi străine. Un alt motiv pentru care suplimentează 

orele alocate studierii limbilor străine este acela că în viitor este posibil 

ca fiul/fiica să dorească să studieze și apoi să se stabilească în străinătate. 

O altă formă de implicare a părinților în educația copiilor astfel 

încât aceștia să obțină succes școlar este includerea copiilor în activități 

extrașcolare și educative, în timpul liber. În acest mod copiii vor petrece 

timpul liber în mod util, dar aceste activități, consideră părinții au și rolul 

de a le dezvolta copiilor abilități, aptitudini, talente. Multe dintre 

activitățile extrașcolare enumerate de părinți sunt activități cu caracter 

sportiv (baschet, tenis de câmp, înot), care au rolul de a-i ajuta pe copii 

să se dezvolte sănătos și armonios. Totodată, putem concluziona că școala 

nu le oferă copiilor oportunitatea de a practica sporturi individuale sau de 

echipă în funcție de aptitudinile copiilor din cauza existenței unor baze 

sportive slab dotate, iar de multe ori inexistente.  

IV.1.3. Timpul alocat de părinți educației copilului în vederea 

obținerii succesului școlar 

Cei mai mulți dintre subiecții intervievați alocă aproximativ două 

ore pe zi educației copilului. Cei care sunt foarte ocupați cu activitățile 

profesionale implică bunicii în supravegherea, dar și în educarea copiilor. 

În mare parte timpul alocat copiilor este utilizat pentru verificarea 

calității temelor pentru acasă, pentru verificarea modului în care copilul 
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s-a pregătit pentru școală. Acolo unde copilul întâmpină dificultăți în 

efectuarea temelor părintele îi asigură suport. Însă, în acest timp părintele 

se informează și despre ceea ce s-a întâmplat la școală. Părinții încearcă 

să le fie prieteni copiilor, să le inspire încredere, astfel încât aceștia să se 

deschidă și să le spună ce probleme au, ce îi neliniștește. Mai mult decât 

a fi confident, părintele încearcă să-i ajute pe copii, să le ofere un sfat, 

sprijin moral. În discuțiile pe care le au cu copiii părinții afirmă că ating 

subiectul prietenilor pe care îi au copiii lor deoarece în educația copilului 

este foarte important anturajul pe care îl are acesta. Pe subiecții 

intervievați îi interesează să cunoască cum își petrece copilul timpul 

împreună cu prietenii săi, cine sunt, ce fac împreună, ce preocupări au, 

unde merg, despre ce vorbesc. Părinții se consideră îndreptățiți să le 

explice copiilor cum să evite situații neplăcute, periculoase, cum să se 

comporte în societate. 

O altă preocupare pe care am întâlnit-o la intervievații care au 

participat la această cercetare este aceea de a le forma copiilor deprinderi 

morale. Din punctul lor de vedere este important aspectul comportării 

civilizate în societate. Își formează copiii astfel încât să-i respecte pe cei 

din jur indiferent de aspect, de situația materială și financiară, de gen sau 

religie. Respectul începe, în viziunea părinților, cu a saluta, a vorbi 

civilizat, a nu jigni. Copiii sunt învățați de către familie să-i ajute pe cei 

din jur și să împartă cu cei care au mai puțin decât ei. Acesta este un alt 

aspect al preocupărilor părinților în timpul alocat educației copiilor. 

Nu este omis aspectul formării deprinderilor de organizare a 

timpului liber și de organizare a mediului apropiat. Părinții exprimă grijă 

în a-și forma copiii în spiritul igienei personale și al atenției pentru 

aspectul propriu. 

IV.1.4. Implicațiile financiare ale părinților în vederea obținerii 

succesului școlar 

 În medie părinții alocă 1000 de lei în fiecare lună pentru educația 

copiilor. Suportul financiar este considerabil în mediul urban raportat la 

cel din mediul rural. De asemenea, scopul suportului financiar este diferit 

în mediul urban față de cel din mediul rural. În mediul urban mare parte 
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din alocațiile financiare sunt pentru activitățile extrașcolare și pentru 

pregătirile particulare, în timp ce în mediul rural marea majoritate a 

cheltuielilor sunt pentru asigurarea transportului până în mediul urban, la 

școală. Părinții din mediul urban sunt mai preocupați de achiziționarea 

de cărți, reviste, jocuri educative decât cei din mediul rural. Însă, am 

observat în multe cazuri că în cheltuielile mai substanțiale (tabere, 

excursii, o bicicletă) părinții îi cooptează pe copii, aceștia participând cu 

o parte din sumă, din banii economisiți de ei. 

În multe cazuri ale părinților din mediul rural am întâlnit 

concepția conform căreia ”mai întâi ei, apoi noi” sau ”ei sunt pe primul 

plan”. Situația financiară a părinților din acest mediu este mai scăzută 

decât a celor din mediul urban, astfel încât nu-și permit să facă față unor 

cheltuieli prea mari. De multe ori ei se văd în situația de a renunța să 

achiziționeze diverse bunuri de utilitate personală în favoarea copiilor. 

Dar la ambele categorii de părinți se observă preocuparea de a le asigura 

copiilor un trai decent, dacă nu confortabil și lipsit de griji. Încă de când 

sunt copiii mici părinții sunt preocupați ca aceștia să aibă o viață mai 

bună decât au avut ei în copilărie. Uneori chiar se ajunge la exagerări de 

tipul ”îi ofer tot ce nu am avut eu” deși copilul poate că își dorește altceva 

sau ”mi-am dorit atât de mult copilul acesta încât îi dau tot ce își dorește” 

deși această atitudinea este greșită.  

O parte dintre cheltuielile alocate copiilor sunt și pentru distracția 

și relaxarea copiilor deoarece ”nu se poate doar școală și școală”. Copiii 

trebuie să iasă în oraș cu prietenii, la film, la teatru, la muzeu, la petreceri 

ale prietenilor, activități care îi relaxează și care le asigură 

disponibilitatea ulterioară la efortul intelectual. 

De multe ori aceste alocații financiare sunt folosite ca monede de 

schimb. Părinții consideră că dacă oferă toate condițiile necesare pentru 

studiu și învățătură, copiii, la rândul lor, trebuie să aibă rezultate școlare 

pe măsură. Implicit, dacă nu oferă condițiile optime studiului, copilul nu 

are posibilitatea să învețe la capacitatea maximă, deci rezultatele școlare 

vor fi nesatisfăcătoare. ”Nu se poate să o trimit la școală cu un ghiozdan 

gol și să-i cer să ia numai de 10” sau ”îți ofer condiții de nota 10, dar 
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vreau ca și tu să îmi aduci note foarte bune” sunt câteva dintre opiniile pe 

care le au părinții despre importanța condițiilor materiale în obținerea 

succesului școlar. Însă ei sunt conștienți de faptul că există familii care 

nu pot să facă același lucru pentru copiii lor, așadar pentru copiii 

respectivi nu există egalitatea de șanse pentru obținerea succesului școlar, 

deși din punct de vedere intelectual ar fi apți. Copiii care provin din 

familii numeroase sau cu părinte unic nu pot fi susținuți financiar de 

familii pentru a-și continua studiile, nici familiile respective nu consideră 

rentabilă investiția în educația copiilor, așadar acei copii vor avea un 

traseu școlar scurt, văzându-se nevoiți să renunțe la școală pentru a se 

angaja.  

IV.1.5. Relația familiei cu școala 

 Relația dintre familie și școală este percepută de către cei mai 

mulți dintre părinții intervievați ca fiind una de colaborare. Atât familia 

cât și școala au roluri, metode și instrumente specifice de a se implica în 

obținerea succesului școlar al copilului. Între cele două ”instituții” există 

o relație de interdependență și se presupun una pe cealaltă. Relația 

familiei cu școala presupune în primul rând comunicare. Părinții și-au 

exprimat expectanța de a primi de la școală o comunicare reală, concretă, 

obiectivă în ceea ce privește situația școlară a copilului lor, potențialul pe 

care îl are copilul pentru a obține succes școlar, dar și asupra aspectului 

comportamental al acestuia în mediul școlar. De asemenea, profesorul le 

poate oferi o imagine obiectivă a copilului deoarece fiecare părinte 

consideră că al său este ”cel mai bun și cel mai frumos”. Profesorul, 

specialist în educație, le oferă părinților informații de pe acest palier-al 

specialistului, dar le și poate sugera ce ar mai trebui făcut, corectat, 

optimizat, astfel încât copilul să-și eficientizeze rezultatele școlare și să 

ajungă la succes școlar. 

Părinții comunică în general cu învățătorul clasei sau cu 

profesorul diriginte, dar și cu profesorii care predau ”materii mai 

importante” (discipline la care elevii vor susține examene de 

admitere/bacalaureat/teze). Părinții atribuie un rol important în 

relaționarea cu școala profesorului diriginte, care este ”părintele” și 
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modelul de la școală al copiilor. Dirigintele, consideră unii dintre 

intervievați, este tot timpul la școală, vede, aude ce se întâmplă și trebuie 

să-i anunțe pe părinți dacă se petrec lucruri grave, de orice natură. Tot 

dirigintele este în strânsă legătură cu ceilalți profesori care predau la clasă 

și trebuie să se informeze asupra situației școlare și comportamentale a 

elevilor de la clasa pe care o coordonează, astfel încât să le poată prezenta 

părinților o situație completă a activității copilului la școală. 

 Comunicarea cu școala, constată subiecții intervievați, se 

desfășoară pe probleme generale ale clasei în ședințele cu părinții, iar pe 

problemele particulare ale fiecărui elev în cadrul mentoratelor cu părinții. 

În cazul în care apar situații deosebite atât părinții cât și cadrele didactice 

comunică telefonic. Cel mai adesea legătura dintre familie și școală este 

susținută de către mame. Tații preferă să le delege acest rol motivat de 

faptul că nu au suficient timp sau că este treaba mamei să se implice în 

educația copiilor, rolul lor fiind acela de a sprijini financiar familia. 

 Există și blocaje în relaționarea familiei cu școala, unele fiind 

generate de către cadrele didactice, alte de către părinți. Subiecții 

intervievați exemplifică cu cadre didactice care nu doresc să comunice 

optim cu părinții sau care nu pot să treacă peste barierele comunicării. De 

asemenea, ei au constat și la părinți o serie de atitudini care provoacă 

blocaje în comunicare: părinți care nu vor să accepte ceea ce le comunică 

profesorul despre copilul lor, părinți care consideră că expertiza lor în 

educație este superioară celei a profesorului, părinți care practică 

imixtiunea în procesul de predare-învățare deși în fapt nu sunt îndreptățiți 

să procedeze așa. 

 Mare majoritate a subiecților care au participat la această 

cercetare susțin că au avut sau au o relație foarte bună cu școala și 

conștientizează rolul major pe care îl are aceasta în obținerea succesului 

școlar al copilului. De asemenea, ei își exprimă convingerea că o 

colaborare optimă dintre familie și școală, cele două medii în care 

trăiește, se formează și se dezvoltă, copilul, este o condiție indispensabilă 

pentru obținerea succesului școlar. 
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 IV.1.6. Impedimente în calea obținerii succesului școlar 

  Subiecții care au participat la această cercetare depistează unii 

factori care fac anevoios procesul obținerii succesului școlar de către 

copii. Prima categorie de factori este legată de organizarea procesului 

didactic. Conținuturile învățării sunt voluminoase și conțin informații și 

noțiuni de care copiii, consideră ei, nu au și nici nu vor avea nevoie pe 

parcursul vieții. Părinții consideră că elevii sunt constrânși, astfel, la un 

nivel ridicat de muncă pentru însușirea acestui volum uriaș de informații, 

în multe cazuri făcând apel la memorarea mecanică a datelor. De 

asemenea, numărul orelor cuprinse în planurile cadru este mare, pentru 

toate nivelurile de învățământ. Ei consideră că sunt prevăzute materii care 

nu-și văd utilitatea pentru viitorul copiilor. Părinții sunt de părere că 

numărul de ore alocat anumitor discipline ar trebui crescut, având în 

vedere noile tendințe pe harta geo-socio-politică a lumii. Pentru a se 

realiza o pregătire temeinică pentru viitoarea profesie ei cred de cuviință 

că specializarea elevilor pentru un anumit domeniu ar trebuie să se facă 

mai timpuriu, iar elevul să se pregătească în mod special pentru domeniul 

ales. În strânsă legătură cu cele afirmate anterior este opinia conform 

căreia în învățământul românesc se pune foarte mult accentul pe însușirea 

cunoștințelor teoretice, partea practică a disciplinelor școlare fiind foarte 

puțin accesată de către profesori sau chiar deloc. Părinții cunosc din 

practică cazuri de studenți meritorii care odată intrați în activitatea 

profesională nu reușeau să aplice în practică cunoștințele însușite pe 

perioada anilor de studiu, nu erau capabili să exercite profesia pentru care 

au studiat. Astfel, părinții sunt unanim de acord că ceea ce învață copiii 

la școală nu este întru totul necesar pentru viața ulterioară, iar pregătirea 

pentru viitorul domeniu în care vor lucra ar trebui începută mai de 

timpuriu și cu respectarea principiului legării teoriei pe practică. 

 Un alt impediment în calea atingerii succesului școlar sunt 

profesorii care nu sunt dedicați formării și dezvoltării elevilor lor. Unii 

profesori, spun părinții, predau materia prevăzută de programele școlare 

și apoi pleacă, pe când în această meserie ar trebui mai multă implicare. 

Formarea motivației pentru învățare, atragerea elevilor spre disciplina pe 
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care o predă este apanajul profesorilor. Profesorii reprezintă pentru copii 

modelul din fața clasei, așa încât aceștia ar trebui să se comporte în 

consecință. Pentru pregătirea elevilor care întâmpină dificultăți în 

învățare la un anumit obiect de învățământ, pentru pregătirea de 

performanță a elevilor sau pentru pregătirea examenelor școlare 

importante părinții consideră că profesorii ar trebui să efectueze sâmbăta 

sau în timpul liber ore suplimentare cu aceștia. Părinții așteaptă mai multă 

implicare din partea profesorilor pentru obținerea succesului școlar. 

 Deși în România există un sistem unitar de notare părinții reclamă 

aplicarea acestuia în funcție de politica de promovare a anumitor școli. 

Acestea preferă să evalueze elevii cu note mai mari decât ar trebui astfel 

încât să se situeze în fruntea clasamentelor celor mai bune școlii, pentru 

prestigiu. Evaluarea acestor elevi nu este, în consecință, o evaluare reală, 

obiectivă. În alte școli, dimpotrivă, exista politica de a acorda note mai 

mici elevilor, astfel încât elevii să nu se simtă capabili de a pleca la finalul 

clasei a VIII-a la alte școli, considerate mai bune, iar din școala respectivă 

să dispară catedre didactice. Politica de promovare și funcționare a 

școlilor poate influența traseul școlar al elevilor, în mod negativ. Referitor 

la sistemul de evaluare al elevilor, părinții elevilor din ciclul primar 

reclamă introducerea calificativelor care lor nu le sugerează adevărata 

situație școlară a copilului. Utilizarea notelor oferă mai multă relevanță 

în ceea ce privește nivelul elevului, oferă posibilitatea includerii elevului 

în clasamente și ierarhii, iar părintele ar conștientiza locul copilului în 

clasă, astfel încât să recurgă la măsuri ameliorative. 

 Situația financiară precară a unui număr suficient de mare de 

familii are ca și consecință părăsirea timpurie a școlii. Copiii care nu pot 

fi susținuți de familie în școală renunță la studii pentru angajarea pe piața 

muncii și pentru a sprijini, la rândul lor, financiar familia. Părinților care 

au participat la această cercetare nu li se pare corect acest lucru, din 

moment ce în țara noastră învățământul este gratuit. În accepțiunea lor 

părinții consideră că un învățământ gratuit presupune ca părinții să nu 

participe financiar la educația copilului. Acest motiv îi împiedică pe mulți 

copii capabili să-și continue studiile și, implicit, să spere la o profesie și 
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la o viață mai bună. 

4.2. Recomandări  

În lumina datelor prezentate anterior și a concluziilor ce au fost 

extrase pe baza realizării interviurilor cu cei 24 de subiecți participanți la 

prezenta cercetare putem formula următoarele recomandări: 

1. Actualul curriculum, pentru fiecare ciclu de învățământ, 

necesită schimbări majore. Așa după cum se pronunță părinții, fiecare 

disciplină de învățământ prevede achiziționarea unei cantități foarte mari 

de cunoștințe, informații, date, multe dintre ele nefiind relevante pentru 

cultura generală și formarea profesională a elevului, dar care-i încarcă 

timpul alocat pentru activități de învățare. Curriculum trebuie să conțină 

elemente indispensabile, care să-l ajute pe elev pe tot parcursul vieții.  

2. Planul de învățământ pentru fiecare treaptă de învățământ și 

pentru fiecare an de studiu trebuie revizuit, astfel încât programul școlar 

al elevului să devină mai flexibil și mai puțin solicitant. În acest sens, 

părinții se pronunță cu privire la existența unui număr mare de discipline 

școlare care nu au relevanță în formarea și dezvoltarea elevului. Astfel, 

părinții propun alocarea unui număr mai mare de ore studierii limbilor 

străine și activităților fizice. Aceste schimbări ar veni în întâmpinarea 

nevoilor de formare ale elevilor în contextul schimbărilor majore care au 

avut loc în societatea românească a ultimelor decenii. De asemenea, 

considerăm oportună alocarea unui număr mai mare de ore 

curriculumului la decizia școlii, ore în care ar putea fi studiate discipline 

ce i-ar interesa pe elevi sau le-ar dezvolta aptitudini și talente la nivel de 

performanță. În acest mod, părinții nu ar mai fi nevoiți să aloce timp și 

resurse financiare pentru includerea copiilor în activitățile extrașcolare. 

3. Profesorii și școala, în general, se recomandă a fi mai 

cointeresați în activitatea didactică pe care o desfășoară, mai implicați în 

efortul elevilor de a obține succes școlar. Rezultatele obținute de elevi la 

concursurile școlare și examenele de admitere sau de finalizare a unui 

ciclu de învățământ reprezintă, în mare parte, rezultatele activității pe 

care au depus-o profesorii. Suntem de părere că o repreciere a activității 

depuse la catedră de către aceștia, interzicerea imixtiunii persoanelor din 
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exterior în procesul instructiv-educativ ar fi oportune în acest sens.  

4. Reconsiderarea procesului instructiv-educativ ar fi o altă 

recomandare care se prefigurează din interviurile realizate cu subiecții 

cercetării. În prezent, în România predomină învățământul bazat pe 

metodele tradiționale de predare-învățare. Formarea profesorilor în 

sensul aplicării unor metode noi, moderne, care să suscite interesul 

elevilor, utilizarea noilor tehnologii ar fi o soluție pentru revigorarea 

sistemului de învățământ, cu atât mai mult cu cât generațiile tinere sunt 

atrase de tehnologie.  

5. Părinții își doresc, în mare parte, să fie mai implicați și mai 

activi în activitatea școlii. În acest sens recomandăm organizarea de 

activități care să-i implice și pe ei. În cadrul acestor activități pot lua 

contact direct cu personalul școlii, cu colegii copilului și își pot percepe 

copilul în mediul școlar, total diferit de cel de acasă.  
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