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INTRODUCERE 

Această cercetare oferă o perspectivă a modului în care sunt 
percepute copilăria și parentalitatea în relație cu școala și unele 
modalități prin care școala poate influența în mod pozitiv triada 
relaționară părinte – copil – profesor, influențând astfel indirect 
performanța și participarea școlară a copilului. Acest lucru este examinat 
prin prisma influenței culturii școlare și a climatului școlar, realizată prin 
creșterea auto-eficacității părinților dar și a profesorilor, creștere obținută 
în urma participării acestora la cursuri de educație parentală organizate 
de școală.  

Copilăria a fost studiată în relație cu spațiul școlar mai ales din 
perspectiva rolului pe care îl joacă școala, ca instituție, în formarea 
viitorului adult și mai puțin din perspectiva realităților construite în 
interacțiunea zilnică dintre profesori și elevi. O astfel de abordare poate 
să surprindă perspective și semnificații noi în interacțiunea din spațiul 
școlar, iar informațiile obținute în urma analizei ar putea să fie 
valorificate în ajustarea politicilor publice, pentru realizarea 
dezideratului oferirii unei educații de calitate pentru toți copiii, care să 
aibă ca finalitate echiparea elevilor cu competențele necesare funcționării 
optime în societatea secolului al XXI-lea.  

Parentalitatea la rândul ei, a fost studiată în principal din perspectiva 
rolurilor parentale strict în relația dintre copii și părinți, și mai puțin din 
perspectiva realităților construite în interacțiunea cu terți în exercitarea 
rolului parental și în relație cu spațiul școlar. O astfel de abordare poate 
să surprindă evoluția diverselor mecanisme în înțelegerea și asumarea 
rolului parental din perspectiva sprijinirii participării la educație a 
copilului.  

Scopul și obiectivele cercetării  

Scopul acestei cercetări este să examineze practicile parentale și să 
evidențieze unele modalități prin care școala poate influența triada 
relaționară părinte – copil – profesor, influențând astfel indirect 
participarea și performanța școlară a copilului.  

Obiectivele sunt: explorarea practicilor parentale; înțelegerea 
percepției managerilor și consilierilor școlari asupra copilăriei și 
parentalității; obținerea de informații cu privire la auto-eficacitatea 
percepută de părinți; examinarea unor conexiuni între caracteristicile 
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socio-demografice ale părinților și practicile parentale; obținerea de 
informații care să ghideze factorii de decizie la nivel național, județean 
și/ sau local în adoptarea unor măsuri bazate pe evidențe de cercetare. 

Întrebările cercetării  

Care sunt practicile parentale la nivel național în raport cu copii și cu 
școala?; Care sunt rolurile, drepturile și responsabilitățile copiilor și 
părinților în raport cu școala așa cum sunt ele percepute de actorii de la 
nivelul școlii, respectiv consilierii școlari și manageri școlari?; Care este 
impactul educației parentale asupra auto-eficacității părinților?; Cum 
influențează educația parentală absenteismului școlar?  

Etapele cercetării 

S-a început cu o etapă de cercetare cantitativă la nivel național, 
urmată de o a doua etapă în care s-a realizat un studiu de caz la nivelul a 
45 de școli din județul Bacău și de o a treia etapă în care s-au combinat 
metodele cantitative și calitative la nivelul a 50 de școli din 24 de județe. 

Structura lucrării 

Lucrarea cuprinde cinci capitole: capitolul 1 prezintă sintetic studiul 
literaturii de specialitate, capitolul 2 tratează metodologia cercetării, 
capitolul 3 prezintă rezultatele cercetării, capitolul 4 conține interpretarea 
datelor cercetării, capitolul 5 prezintă concluziile care se desprind în 
urma desfășurării cercetării.  
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Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Cadrul teoretic a fost construit în jurul conceptelor: parentalitate, 
copilărie, cultură școlară, climat școlar, auto-eficacitate, educație 
parentală. Toate aceste concepte sunt analizate în acest capitol și sunt 
folosite pentru a structura culegerea datelor și cadrul de analiză a datelor 
culese.  

Parentalitate și practici parentale 

În ultimele decenii interesul pentru studierea parentalității a crescut 
foarte mult, subsecvent creșterii interesului manifestat pentru dezvoltarea 
abilităților parentale. Conceptul de parentalitate este semi-vizibil în 
științele sociale și este în genere definit în raport cu copilăria și/sau în 
raport cu familia. În genere, termenul de parentalitate este definit ca 
desemnând rolurile sociale ale părinților, responsabilitățile și drepturile 
lor indiferent de sex, în raport cu proprii copii. Ținând totuși cont de 
etimologia sa, termenul de parentalitate se referă mai degrabă la 
„activitatea și procesul dezvoltării și educării, decât la persoana, care 
face acea activitate, și anume părintele” (Cojocaru și Cojocaru, 2011a). 

Parentalitate și copilărie  

Conceptul de copilărie a suferit transformări importante, datorită 
influenței produse de schimbările ideologice, socio-culturale, economice 
și politice. Qvortrup consideră că noțiunea de copilărie transcende 
dincolo de conceptul de perioadă a vieții și trebuie să fie percepută ca 
parte a construcției sociale a oricărei societăți, copilăria fiind o parte 
integrantă a oricărei societăți. Copiii influențează societatea și sunt, la 
rândul lor, influențați de schimbările care au loc în societatea lor. Este 
mai adecvat să vorbim de mai multe copilării sau de o multitudine de 
experiențe atât între diferitele culturi cât și în cadrul acestora (Qvortrup 
et al., 1994). O altă teorie care face o referire specială la copilărie este 
cea a dezvoltării. Teoria stadiilor de dezvoltare a copilului îi este 
atribuită lui Jean Piaget. Această teorie presupune că indiferent de 
contextul social și cultural, copilul are o natură universală care îl 
predispune la dezvoltarea în etape identificabile (Piaget apud. Bonchiș, 
2006). Copilăria înseamnă deci mult mai mult decât spațiul temporal 
dintre naștere și atingerea maturității, „aceasta se referă la starea și 
condiția vieții unui copil, la calitatea acesteia” (UNICEF, 2016). Există 
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deci în prezent un grad ridicat de înțelegere comună potrivit căreia 
copilăria implică o perioadă distinctă, trăită în condiții de siguranță.  

Parentalitatea ca exercitare a rolurilor parentale 

Perspectiva psihologiei evoluționiste leagă în mod direct copilăria de 
psihologia parentală. Copilăria poate fi văzută ca o relație și, prin 
urmare, poate fi înțeleasă în termeni generaționali. Principala relație a 
copilăriei este cu maturitatea, dar mai ales cu parentalitatea. Dezvoltarea 
și evoluția parentalității conștiente este punctul central al unei școli de 
gândire cunoscută ca psihoistoria, care s-a dezvoltat în anii 1970 ca 
urmare a activității lui Lloyd DeMause. DeMause argumentează că 
reacțiile parentale față de copil au evoluat de-a lungul timpului de la 
unele care au fost în general crude și abuzive către unele grijulii și 
afectuoase.  

De-a lungul timpului parentalitatea apare deci definită ca o reflexie a 
familiei și a schimbărilor suferite de aceasta. Parentalitatea este văzută ca 
un concept umbrelă ce însumează conceptele de maternitate și 
paternitate, pe care le subsumează, fiind astfel definită ca o sumă a 
rolurilor parentale. Parentalitatea, ca rol social, a cunoscut modificări 
esențiale în societatea contemporană. Nașterea copiilor este de multe ori 
planificată, în funcție de momentul considerat convenabil de către viitorii 
părinți. Totodată a devenit posibilă renunțarea voluntară la parentalitate, 
independent de statutul familial sau de sănătatea reproductivă. Din ce în 
ce mai mult, parentalitatea zilelor noastre încetează să fie un rol prescris 
și devine un rol asumat, rezultat al deciziei conștiente a individului. 

Parentalitatea construcție socială legată de copii, copilărie și rolurile 
parentale 

Ambert consideră că “parentalitatea este o construcție continuă, de 
cele mai multe ori urmând ideile și ideologiile paradigmei dominante ale 
științelor sociale și comportamentale și ale profesiilor care recomandă 
ceea ce este bine pentru un copil” (Amber, apud Perala-Littunen, 2004: 
11). Pentru Cojocaru parentalitatea nu se desfășoară într-un vid social, ci 
este situată în timp și spațiu, reprezentând un proces social dinamic, 
deschis și mutabil care evidențiază modurile în care copiii sunt crescuți, 
îngrijiți și socializați (Cojocaru, 2008b: 50). 
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Profesionalizarea parentalității  

Cojocaru și Cojocaru văd parentalitatea în termeni de construcție 
socială intrinsec legată de copil și copilărie, și consideră că parentalitatea 
a evoluat în strânsă conexiune cu reprezentarea societății despre copil și 
copilărie, și astfel s-a ajuns în zilele noastre la profesionalizarea 
parentalității (Cojocaru și Cojocaru, 2011a). Apariția și înmulțirea 
discursurilor profesionale cu privire la copil și la copilărie a condus la o 
profesionalizare a parentalităţii, care a început să fie privită ca o meserie 
cu regulile sale, iar evaluarea interacțiunilor dintre părinți și copii a 
început să se facă în termeni de competență parentală (Cojocaru și 
Cojocaru, 2011a: 12). Crozier vorbește de profesionalizarea parentalității 
în relație cu educația, aceasta fiind descrisă în termeni de așteptări 
ridicate, ale guvernelor și decidenților, de la școli și părinți ca “furnizori 
de copii pregătiți pentru școală, pregătiți să performeze în evaluările cu 
mize sporite cu care se confruntă în mod regulat” (Crozier, 2019: 315). 

Profesionalizarea parentalității este intensificată în secolul al XXI-lea 
și implică redefinirea parentalității de la o relație de dragoste la un loc de 
muncă calificat, în care părinți amatori au nevoie de sfaturi profesionale 
și au o responsabilitate crescută pentru producerea de cetățeni - lucrători 
educați (Cojocaru, 2008a; Faircloth, Hoffman, și Layne, 2013; Gillies, 
2012). Prin profesionalizarea parentalității părinții sunt cooptați în 
educația copiilor lor (Gillies, 2012; Reay, 2008). În relație cu educația, 
volumul de muncă al părinților a fost intensificat în permanență, aceștia 
având responsabilitatea să „devină educatorii copiilor lor alături de 
profesori” (Reay, 2008: 642).  

Reconfigurarea parentalității 

Schimbările continue, profunde și rapide ale mediului social își pun 
amprenta și asupra familiei, generând multiplicarea și diversificarea 
formelor familiale și creșterea complexității vieții familiale, toate acestea 
atrăgând după sine și diversificarea aranjamentelor parentale și 
reconfigurarea parentalității. Parentalitatea este „în întregime 
interconectată și modelată de schimbările demografice, evenimentele 
istorice și modelele, normele și valorile  culturale, de sistemele de 
stratificare socială, de dezvoltările și aranjamentele familiale și de 
mutațiile în organizarea și structura socială”(Arendell, 1997: 4). 
Parentalitatea reprezintă activitatea, interacțiunea și procesul realizate de 
adulți cu copiii, dar nu în mod necesar cu proprii copii biologici, ca 
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urmare a exercitării rolurilor parentale sau a rolurilor parentale 
substitutive.  

Autoeficacitatea parentală 
Conceptul de „auto-eficacitate” (self-efficacy) este construit în jurul 

ideii că a crede faptul că poți realiza ceea ce vrei să realizezi este unul 
dintre cele mai importante ingrediente ale succesului. Premisa de bază a 
teoriei auto-eficacității este acea că „încrederea oamenilor în capacitățile 
lor de a produce efectele dorite prin propriile acțiuni” este cel mai 
important determinant al comportamentelor în care oamenii aleg să se 
implice și a cât de mult aceștia perseverează în eforturile lor în fața 
obstacolelor și provocărilor întâlnite (Bandura, 1997). Teoria auto-
eficacității percepute susține de asemenea că aceste credințe de 
eficacitate joacă un rol crucial în ajustarea psihologică și reglarea 
problemelor psihologice, sănătatea fizică, precum și în strategiile de 
schimbare profesională și comportamentală auto-ghidată. 

Auto-eficacitatea nu este o trăsătură de personalitate, este un set de 
credințe despre capacitatea de a coordona abilitățile pentru atingerea 
obiectivelor dorite în anumite domenii și circumstanțe. Înțelegerea 
modului în care se dezvoltă auto-eficacitatea necesită înțelegerea unui 
fond teoretic mai larg. Auto-eficacitatea se înțelege cel mai bine în 
contextul teoriei social cognitive, o abordare a înțelegerii cogniției 
umane, a acțiunii, motivația și emoția care presupun că suntem formatori 
activi mai degrabă decât pur și simpli reactori pasivi la mediul în care 
operăm (Bandura, 2001; Barone, Maddux și Snyder, 1997; Molden și 
Dweck, 2006).  

Educația parentală și dezvoltarea abilităților parentale 

Educația parentală nu este un fenomen nou, iar pe măsură ce 
domeniul educației parentale a evoluat și modul în care a fost definită a 
suferit schimbări. Brim arată că termenul de educație parentală este 
folosit adesea pentru a desemna instruirea în vederea îndeplinirii rolului 
parental (Brim, 1959). Pentru Carter termenul de educație parentală 
desemnează “programele, serviciile și resursele destinate părinților și 
celor care îngrijesc copiii, cu scopul de a-i sprijini pe aceștia și de a le 
îmbunătăți capacitatea de a-și crește copiii” (Carter, 1996, apud. 
Cojocaru 2012). Pentru Croake și Glover educația părinților este 
activitatea de învățare intenționată a părinților care încearcă să-și 
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schimbe metoda de interacțiune cu copiii în scopul de a încuraja un 
comportament pozitiv la copiii lor (Croake și Glover, 1977).  

Există mai multe modalități de sprijinire a părinților și se face 
distincția între educația părinților, educație parentală și educație 
familială. Educația părinților se referă la susținerea parentalității deja 
manifeste, în timp ce educația parentală este și educația prin care este 
pregătită tânăra generație pentru preluarea modelelor de parentalitate, iar 
educația familială se referă la construirea valorilor și normelor în comun 
în familie și îi cuprinde pe toți membrii acesteia, având o sferă mai largă 
decât educația parentală (Vrăsmaș, 2002). Mediul familial are o 
importanță considerabilă în dezvoltarea copilului și în reușita sa școlară, 
deși stilul educativ al familiei nu influențează prin el însuși reușita, 
acesta fiind produsul unui complex de factori, între care raportul dintre 
stilul familiei și stilul școlii și al cadrului didactic (Stănciulescu, 1997). 

Educația parentală în România și programele de educație parentală 

În România, ca și în celelalte țări, informațiile despre creșterea și 
îngrijirea copiilor au fost tradițional transmise din generație în generație. 
În anii de dinainte de 1990 existau cărți și reviste care ofereau sfaturi 
părinților legate de creșterea și îngrijirea copilului.  

Primul program structurat de educație parentală a apărut în anul 1992 
în zona de educație timpurie. Ministerului Educației, cu sprijinul 
UNICEF, a inițiat programul pilot de “educație timpurie – PETAS 
(Program de Educație Timpurie pe Arii de Stimulare). Începând cu anul 
1994, în cadrul alternativei educaționale Step by Step au fost derulate 
activități de individualizare a procesului de educație și implicit de 
educație a părinților, inspirate de programul american Head Start”1.  

În 1998, Fundația Copiii Noștri a inițiat un program de educație a 
părinților pe baza modelului „Educați așa”, elaborat și testat de Institutul 
Olandez pentru Îngrijire și Bunăstare. În anul 2000, Holt România a 
început derularea unui program de educație parentală inspirat de 
programele derulate de organizația americană Birth to Three (denumirea 
actuală Parenting Now). În anul 2010 organizația Salvați Copiii a 
inființat Centrele pentru Consilierea Părinților în cadrul cărora a derulat 
programul de educație parentală Triple P (Positive Parenting Program), 

                                                 
1 www.fonpc.ro (accesat pe 08.09.2021 
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program preluat și adaptat după un program dezvoltat în Australia de 
către Universitatea din Queensland.  

Începând cu anul 2010 UNICEF a sprijinit, alături de Ministerul 
Educației, și în parteneriat cu Asociația HoltIS dezvoltarea unui sitem 
structurat de monitorizare și supervizare a cursurilor de educație 
parentală realizat prin intermediul platformei online 
www.educatieparentală.ro2. Începând cu anul 2010, prin intermediul 
Campaniei “Hai la școală!”, inițiată de UNICEF și Ministerul Educației 
s-a produs și extinderea educației parentale în școli. HoltIS împreună cu 
UNICEF au dezvoltat o rețea de educatori parentali în rândul cadrelor 
didactice pentru organizarea cursurilor de educație parentală în scoli 
(UNICEF, 2017). UNICEF a dezvoltat și implementat începând cu anul 
2015, un pachet de servicii pentru Educație Incluzivă de Calitate la 
nivelul județului Bacău, în care a fost inclusă și componenta de educație 
parentală (UNICEF, 2017).  

Studii și cercetări privind educația parentală în România 

UNICEF a fost permanent preocupat de efectuarea unor studii și 
cercetări relevante privind cunoștințele, atitudinile și practicile parentale, 
nevoia de programe de educație parentală în România și de 
documentarea dezvoltării competențelor parentale (UNICEF 2004b; 
2005,; 2009; 2011; 2014; 2016; 2017; 2018; 2020). Odată cu dezvoltarea 
unor modele de educație parentală au fost realizate o serie de studii 
focalizate pe: evaluarea abilităților și competențelor parentale, 
modalitățile în care se poate dezvolta educația parentală în România, 
evaluarea practicilor în domeniul educației parentale din România 
(UNICEF, 2016), Centrele de Resurse pentru Părinți în Învățământul 
Preșcolar (UNICEF, 2004b), situația educației parentale în România 
(Cojocaru și Cojocaru, 2011a) sau strategiile de optimizare a 
programelor de educație parentală (Cojocaru și Cojocaru, 2011b).  

Politici publice privind educația parentală în România 

În anul 2008, a fost realizată, cu sprijinul UNICEF, o propunere de 
Strategie națională integrată de formare și dezvoltare a competențelor 
parentale. În anul 2016 a fost elaborată o nouă strategie de educație 
parentală în cadrul proiectului “Promovarea Strategiei Naționale pentru 
Educație Parentală”, realizat de Fundatia “Copiii Noștri”, în parteneriat 

                                                 
2 www.educatieparentala.ro (accesat pe 20.04.2018) 
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cu Formation des parents - CH și Federația Organizațiilor 
Neguvernamentale pentru Copil. Proiectul de strategie națională de 
educație parentală „Părinți educați, copii fericiți” a fost lansat în 
dezbatere publică de către Ministerul Educației în data de 23 aprilie 
20223. Proiectul prevede că până în 2030 peste 2,2 milioane de „părinți 
participă la cursuri de educație parentală în momentul în care copilul 
intră într-un nou ciclu de învățământ”.  

Cultura școlară și implicarea părinților 

În cultura școlară își pune amprenta și modul de implicare a părinților 
în viața scolii. Implicarea eficientă a părinților ajută profesorii să-și 
dezvolte percepțiile privind „abilitatea lor de a ajuta elevii să aibă succes 
la școală” (Dauber și Epsein, 1993: 54).  

Cultura școlară  

Literatura de specialitate (Higgins-D’Alessandro și Sadh, 1998; Quint 
et al., 2014) subliniază faptul că mediul de viață al individului este un 
context de învățare, educație și socializare. Familia, viața în comunitate, 
dar și mass-media influențează, de cele mai multe ori difuz, evoluția 
copiilor și adolescenților. Mediul școlar „este spațiul de realizare a 
învățării sociale. Înțelegerea culturii școlare este esențială pentru orice 
inițiativă destinată reformei școlare (Higgins-D’Alessandro și Sadh, 
1998; Quint et al., 2014), iar schimbarea în cultura școlară trebuie să țină 
cont de particularitățile acesteia. Cultura școlară privește felul cum 
acționează principalii actori ai școlii, cum lucrează profesorii cu elevii, 
cum apreciază profesorii activitatea lor și cum se simt în școală (Deal și 
Peterson, 1999). Unele studii arată că succesul școlar este în mod 
esențial influențat de cultura școlară (Fullan, 1995, 2007).  

Climat școlar 

Pentru Teddlie și Stringfield „climatul școlar se referă la un număr de 
variabile incluse în mediul social școlar: percepția elevului privind 
pedeapsa profesorului, normele academice, abilitatea profesorului, 
așteptările profesorului pentru elevi, eforturile profesor - elev pentru 
îmbunătățire, grija părintelui pentru calitatea educației, percepțiile 
privind calitatea prezentă a școlii și eforturile directorului pentru 
dezvoltarea școlii” (Teddlie și Stringfield, 1993: 18-21). După Haynes, 

                                                 
3 www.edu.ro (accesat pe 23.04.2022) 
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Emmons şi Ben-Avie, climatul școlar se referă la „calitatea și consistența 
interacțiunilor interpersonale în cadrul comunității școlare, care 
influențează dezvoltarea cognitivă, socială și psihologică a copiilor” 
(Haynes, Emmons şi Ben-Avie, 1997, pag. 322).  

Diferențe și similitudini între cultura școlară și climatul școlar 

Mulți cercetători au asociat termenii cultură școlară și climat școlar 
cu eficiența școlară sau cu îmbunătățirea școlii. Ambele concepte au fost 
cercetate ca variabile de mediere care în cele din urmă afectează 
performanțele elevului (Deal și Kennedy, 1983; Stoll și Myers, 1998; 
Deal și Peterson, 1999). Deși termenii de cultură școlară și climat școlar 
au caracteristici similare, ei exprimă totuși două concepte separate. 
Climatul școlar este despre cum ne simțim la școală în timp ce cultura 
este despre modul în care facem lucrurile. Atât climatul cât și cultura au 
un impact asupra comportamentelor oamenilor din școală, dar climatul 
este un concept mai restrâns decât cultura.  

Cultura școlară, climatul școlar și schimbarea educațională 

Printre factorii care afectează schimbarea educațională și inovarea, 
cultura școlară este un factor foarte important care afectează procesul de 
schimbare a inovațiilor educaționale. Pentru modernizarea educației și 
pentru reforma școlară e necesară construirea unei culturi școlare solide. 
Uneori cultura școlară intră în contradicție cu cea a elevilor. Cultura 
elevilor este influențată de realitățile de zi cu zi ale copiilor și 
adolescenților, de tipurile de învățare la care ei sunt expuși, respectiv 
formală, informală și non-formală. Valorile la care aderă elevi, sursele 
lor de influență, competențele informale se manifestă și în ambientul 
școlar și au efecte variate asupra lor, iar aceste efecte nu trebuie 
neglijate, deoarece afectează direct motivația și rezultatele elevilor. „O 
valorizare a elementelor pozitive ale culturii elevilor și integrarea 
acestora în cultura școlară, ar aduce școala mai aproape de beneficiarii 
săi, făcând-o mai actuală, mai dinamică și mai prietenoasă. Cultura 
școlară reprezintă un cadru bun pentru a cerceta eficiența școlară” (Van 
Houtte, 2005).  

Cultura școlară și leadership-ul școlar 

Rolul conducerii școlii în raport cu cultura școlii este considerat 
central. Liderii au fost descriși ca fondatorii culturii, contribuția lor sau 
responsabilitatea fiind schimbarea culturii școlare prin împământarea de 
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noi valori și credințe. Deal și Kennedy indică trei pași pe care îi pot face 
cei cu roluri de conducere: cunoașterea culturii, întrebând toți 
participanții implicați ce reprezintă școala; observarea modului în care își 
petrec oamenii timpul și a afla cine joacă roluri cheie în rețeaua culturală 
și reflecția asupra valorilor pe care le reprezintă (Deal și Kennedy, 
1983). Un lider gândește structural și simbolic și combina aspectele 
tehnice ale managementului cu aspectele simbolice ale leadership-ului 
(Deal și Peterson, 1999). Cercetătorii consideră ca rolul leadership-ului 
în raport față de cultura școlară este central. Liderii sunt văzuți ca 
fondatori ai culturii, contribuția sau responsabilitatea lor fiind aceea de a 
schimba cultura școlară prin introducerea de noi valori și credințe.  

Educația parentală în școli 

Cercetările educaționale au arătat că implicarea părinților în educația 
copiilor lor este un factor important pentru succesul școlar al copiilor. 
Implicarea părinților în educația timpurie a copilului influențează în mod 
pozitiv performanța școlară a acestuia, copiii cu părinți mai implicați 
având o performanță școlară mai ridicată decât copiii ai căror părinți au 
un grad de implicare mai mic (Hara și Burke, 1998; Hill și Craft, 2003; 
Marcon, 1999; Stevenson și Baker, 1987). Studiile arată că dezvoltarea 
academică a copilului este influențată de interacțiunile părinte - copil, în 
special de practicile parentale stimulative și receptive (Christian, 
Morrison și Bryant, 1998). Investițiile în programele de educație 
parentală reflectă o înțelegere specială a rolului părinților în formarea 
comportamentul și dezvoltarea copiilor, în raport cu alte influențe și 
convingerea că furnizarea de informații și de formare a competențelor 
specifice poate transforma practicile părinților (Gillies, 2007), și 
contribuie astfel în mod sustenabil la sprijinirea incluziunii sociale a 
copiilor pe termen lung, inclusiv în viața de adult. 

Educația parentală în școlile din România 

Evaluările independente realizate pentru Campania de Participare 
Școlară „Hai la școală!” și pachetul Educație Incluzivă de Calitate au 
generat dovezi cu privire la importanța educației parentale în ceea ce 
privește schimbarea atitudinii părinților față de educație. Părinții au 
apreciat că în urma participării la cursurile de educație parentală au o 
părere mai bună despre importanța școlii, acordă o atenție sporită 
educației copiilor, au o relație mai bună cu școala și, de asemenea, au o 
relație mai bună cu copiii lor (UNICEF 2017). De asemenea cursurile de 
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educație parentală au avut efecte în ceea ce privește creșterea încrederii 
în sine a părinților și schimbarea așteptărilor cu privire la implicarea lor 
în educația copiilor (UNICEF 2021). 

Designul cercetării și cadrul conceptual 

Am căutat astfel să evidențiem modalități prin care școala poate 
influența în mod pozitiv triada relaționară părinte – copil – profesor, 
influențând astfel indirect participarea școlară a copilului și performanța 
academică a acestuia. 

Scopul și obiectivele cercetării 

Scopul acestei cercetări este să examineze parentalitatea și, implicit, 
copilăria în relație cu școala și unele modalități prin care școala poate 
influența în mod pozitiv triada relaționară părinte – copil – profesor, 
influențând astfel indirect performanța și participarea școlară a copilului.  

Obiectivele cercetării 

Obiectivele cercetării sunt: explorarea practicilor parentale; 
înțelegerea mai bună a percepției actorilor școlari asupra parentalității și 
copilăriei; obținerea de informații cu privire la auto-eficacitatea părinților 
cu privire la exercitarea parentalității; examinarea unor eventuale 
conexiuni între caracteristicile socio-demografice ale părinților și 
practicile parentale ale acestora;  obținerea de informații care să ghideze 
factorii de decizie la nivel național, județean și/ sau local în adoptarea 
unor măsuri bazate pe evidențe de cercetare și care să sprijine abordarea 
centrată pe copil, atât în familie cât și la școală. 

Întrebările cercetării  

Care sunt practicile parentale la nivel național în raport cu copii și cu 
școala?; Care sunt rolurile, drepturile și responsabilitățile copiilor și 
părinților în raport cu școala așa cum sunt ele percepute de actorii de la 
nivelul școlii, respectiv consilierii școlari și manageri școlari?; Care este 
impactul educației parentale asupra auto-eficacității părinților?; Cum 
influențează educația parentală absenteismului școlar?  
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Cadrul conceptual 

 
Figura 1: Aparatul conceptual 

Paradigma cercetării 

Paradigma metodologică pentru care am optat în vederea realizării 
cercetării de față este cea a metodei de cercetare mixte. Acest tip de 
cercetare oferă oportunitatea de a combina date de tip cantitativ 
referitoare la comportamentele părinților în relație cu copiii și cu școala, 
date calitative prind reprezentările actorilor școlari cu privire la copilărie 
și parentalitate și date calitative privind schimbările în auto-eficacitatea 
percepută de către părinți în urma participării la cursurile de educație 
parentală. 

Metodele de cercetare mixtă 

De-a lungul anilor, au fost formulate numeroase definiții ale 
metodelor de cercetare mixte, dar toate se referă la o anumită formă de 
integrare a metodelor de cercetare calitativă și cantitativă. Una dintre 
cele mai concise definiții este oferită de Bergman, care consideră că 
cercetarea prin metode mixte este „combinația a cel puțin unei 
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componente calitative și cel puțin a unei componente cantitative într-un 
singur proiect sau program de cercetare” (Bergman, 2008).  

Etapele cercetării 

Etapa I a presupus realizarea studiului național care a fost gândit ca 
un studiu de tip cantitativ cu reprezentativitate la nivel național. Un 
număr de 877 de respondenți cuprinși în subeșantionul de analiză. 

Etapa a II-a a constat în studiul de caz realizat la nivelul județului 
Bacău. 34 de consilieri școlari și 48 de manageri școlari au fost cuprinși 
în eșantionul de analiză. 

Etapa a III-a a constat în colectarea datelor în urma participării la 
cursurile de educație parentală și s-a desfășurat în două sub-etape. Prima 
sub-etapă a presupus aplicarea unui chestionar, la începutul și la finalul 
cursului de educație parentală, tuturor părinților înscriși. A doua sub-
etapă, de culegere a datelor calitative, a constat în realizarea unor focus 
grupuri și interviuri individuale cu părinți participanți la cursuri, cu copii 
ai căror părinți au participat la cursuri, cu educatori parentali și cu alte 
cadre didactice din școli în care s-au desfășurat cursuri de educație 
parentală. 
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Capitolul 2. METODOLOGIE 

Etapa I, diagnoza la nivel național, studiu realizat pe un 
eșantion reprezentativ la nivel național privind practicile 
parentale și relația părintelui cu școala (2018) 

Scopul studiului 

Scopul cercetării a constat în realizarea unei diagnoze a practicilor 
parentale, așa cum sunt ele percepute și asumate de către părinți, în 
contextul stabilirii priorităților strategice de intervenție în dezvoltarea 
abilitaților parentale pentru respectarea drepturilor copilului.  

Obiective 

Identificarea gradului de utilizare a practicilor de disciplinare 
coercitive; Identificarea gradului de utilizare a practicilor de disciplinare 
pozitivă; Identificarea percepțiilor legate de importanța educației; 
Identificarea practicilor parentale în relație cu școala. 

Strategia de cercetare  

Studiul național a fost gândit ca un studiu de tip cantitativ cu 
reprezentativitate la nivel național. Culegerea datelor a constat în 
aplicarea unui chestionar de tip ancheta gospodăriilor.  

Populația studiată 

Au fost identificate 877 de gospodării care aveau în îngrijire copii 
minori la data efectuării studiului, astfel rezultând un număr de 877 de 
respondenți cuprinși în subeșantionul de analiză.  

Descrierea chestionarului 

Chestionarul a cuprins 4 întrebări închise cu răspuns la alegere din 
mai multe variante, între 3 și 7. Întrebările au fost grupate în două 
secțiuni, prima dintre acestea, compusă din 7 itemi socio-demografici, iar 
cea de-a doua secțiune cuprinde 4 itemi privind practicile parentale. 

Descrierea eșantionului analizat 

Subeșantionul analizat a fost compus din 877 de părinți, dintre 
aceștia, 336 sunt bărbați și 541 sunt femei. În privința vârstei, 60% sunt 
cuprinși în intervalul 25 – 44 de ani, 14% se încadrează în categoria 45 – 
54 de ani, 12,5 % în categoria până în 24 de ani, iar 9% în categoria 
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peste 55 de ani. 61% locuiesc în mediul urban, iar 39% locuiesc în 
mediul rural.  

Etapa a II-a, studiu de caz realizat la nivelul a 45 de școli din 
județul Bacău (2019) 

Scopul studiului 

Scopul studiului de caz a fost de a surprinde percepția copilăriei și 
parentalității a actorilor cheie la nivelul instituțional. 

Obiective 

Identificarea percepției consilierilor școlari asupra copilăriei și 
parentalității; Identificarea percepției directorilor de școală asupra 
copilăriei și parentalității. 

Strategia de cercetare  

Studiul de caz a fost conceput ca anchetă pe bază de chestionar. 

Ancheta bazată pe chestionar adresată consilierilor școlari 

Ancheta pe bază de chestionar adresată consilierilor școlari de la 
nivelul județului Bacău a fost realizată online.  

Populația studiată 

34 de consilieri școlari cuprinși în eșantionul de analiză.  

Descrierea chestionarului aplicat consilierilor școlari 

Chestionarul a cuprins 10 întrebări închise cu răspuns la alegere din 
5-8 variante.  

Descrierea eșantionului format din consilieri școlari  

Eșantionul analizat a fost compus din 34 de consilieri școlari cu 
vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Dintre aceștia, 32 sunt femei și 2 
sunt bărbați.  

Ancheta bazată pe chestionar adresată managerilor școlari 

Cea de-a doua anchetă pe bază de chestionar s-a adresat managerilor 
școlari de la nivelul județului Bacău și a fost realizată față-în-față.  

Populația studiată 

48 de manageri școlari cuprinși în eșantionul de analiză.  
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Descrierea chestionarului aplicat managerilor școlari 

Chestionarul a cuprins 10 întrebări închise cu răspuns la alegere din 
5-8 variante.  

Descrierea eșantionului format din manageri școlari 

Eșantionul analizat a fost compus din 48 de manageri școlari cu 
vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, cu o medie de vârstă de 43,5 ani. 
Dintre aceștia, 27 sunt femei și 21 sunt bărbați.  

Etapa III, studiu privind auto-eficacitatea percepută de părinți 
realizat la nivelul a 50 de școli din 24 de județe  

Scopul studiului 

Scopul a fost de a surprinde schimbările aduse de cursurile de 
educație parentală. 

Obiective 

Identificarea schimbărilor apărute în percepția părinților asupra 
relației cu copilul, pe dimensiunile principale ale programului de 
educație parentală; Identificarea influenței pe care o are programul de 
educație parentală asupra participării școlare a copiilor din școlile incluse 
în programul de educație parentală; Surprinderea opiniilor educatorilor 
parentali și ale copiilor în legătură cu efectele cursului de educație 
parentală asupra părinților. 

Descrierea programului de Educație Parentală în școlile incluse în 
program 

În cadrul acestui proiect au fost implicate 50 de școli din 24 de județe. 
Din fiecare școală a fost selectat câte un specialist, cadru didactic sau 
consilier școlar, în total 50 de persoane care au participat la o sesiune de 
formare teoretică în domeniul educației parentale. Fiecare specialist a 
susținut câte 2 cursuri de educație parentală cu 24 de părinți ai elevilor 
de la școala unde activează. În total au fost impactați un număr de 1209 
părinți și 2385 de copii.  

Strategia de cercetare  

Studiul are un design mixt si s-a desfășurat în doua etape. Prima 
etapă, de culegere a datelor cantitative a constat în aplicarea unui 
chestionar, la începutul și la finalul cursului de educație parentală, 
tuturor părinților înscriși. A doua etapă, de culegere a datelor calitative, a 
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constat în realizarea unor focus grupuri și interviuri individuale. Au fost 
realizate: 4 focus grupuri cu părinți participanți la cursuri; 3 focus 
grupuri cu copii impactați; 4 interviuri cu cadrele didactice din școlile 
menționate, care nu sunt acreditați ca educatori parentali; 3 interviuri cu 
părinții participanți la cursuri; 4 interviuri cu educatorii parentali 
implicați în proiect. 

Populația studiată 

Populația țintă a acestui studiu a constat în părinții care au urmat 
cursuri de educație parentală.  

Descrierea chestionarului 

Instrumentul de culegere a datelor a fost chestionarul, aplicat 
părinților atât în prima, cât și în ultima sesiune de curs, astfel încât, prin 
analiza comparativă a celor două seturi de răspunsuri, să putem evidenția 
schimbările produse de cursurile de educație parentală la nivelul 
percepției părinților. Chestionarul a cuprins 33 de întrebări închise cu 
răspuns la alegere din 4 variante.  

Descrierea eșantionului analizat 

1094 de părinți cu vârste cuprinse între 21 și 62 de ani, cu o medie de 
vârstă de 36,5 ani. Dintre aceștia, 95 sunt bărbați și 999 sunt femei.  

Considerații etice  

Consimțământul pentru completarea chestionarelor a fost obținut de 
la participanți la început și a fost clarificat faptul că participanții se pot 
retrage oricând. În această etapă, prin completarea chestionarului s-a 
exprimat consimțământul de a participa la studiu. Confidențialitatea și 
identitatea participanților au fost protejate. Participanților la focus 
grupuri și la interviurile individuale li s-a solicitat în scris acordul de 
participare la discuțiile cu operatorii prin consimțământul datat și semnat 
de fiecare subiect în parte, respectând principiul confidențialității și 
oferindu-se asigurarea că informațiile culese vor fi folosite doar în 
scopuri științifice. Au fost respectate toate procedurile GDPR. 
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Capitolul 3. REZULTATE ALE CERCETĂRII 

 Practicile parentale la nivel național 

Practici de disciplinare coercitivă 

Există un număr semnificativ de părinți care folosesc ridicatul vocii 
ca metodă de disciplinare în mod curent, respectiv 26,7%. 59,8% dintre 
părinți îi spun copilului că este rău sau prost, 57,5% dintre părinți îl 
amenință pe copil pentru a se face ascultați. 47,6% dintre părinți folosesc 
izolarea ca metodă de disciplinare a copilului. 48,5% dintre părinți 
folosesc trasul de păr al copilului iar 53% dintre părinți trag o palmă 
copilului pentru a se face ascultați de acesta. Niciunul dintre respondenți 
nu folosește zilnic bătaia ca metodă de disciplinare, totuși 46,6% dintre 
părinți folosesc ocazional această metodă.  

Practici de disciplinare pozitivă 

94,2% dintre părinți folosesc lauda și mulțumirea, iar 94,9% dintre 
părinți folosesc mângâierea și îmbrățișarea ca metode de disciplinare 
pozitivă. 93,7% dintre părinți folosesc oferirea de cadouri ca metodă de 
disciplinare pozitivă.  

Importanța percepută a educației 

74% dintre părinți consideră că școala este importantă pentru a reuși 
în viață. 14,8% dintre părinți sunt în acord total sau parțial cu afirmația 
“copiii mai mari trebuie să stea acasă pentru a avea grijă de cei mici. 
46,9% dintre părinți consideră că profesorii/ educatorii nu îi tratează în 
mod egal pe copii.  

Practicile parentale în relație cu școala 

27,1% dintre părinți participă foarte des la întâlnirile cu părinții 
organizate de școală. 15,6% dintre părinți au declarat că nu participă 
niciodată la ședințele cu părinții organizate de școală. 18,9% dintre 
părinți participă foarte des la întâlnirile individuale cu părinții organizate 
de profesori sau educatori, în timp 24,7% dintre părinți nu participă 
niciodată la întâlnirile individuale. 19,8% dintre părinți declară că se 
implică foarte des în activitățile din școală/ grădiniță, în timp 26,3% 
dintre părinți nu se implică niciodată. 
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Practicile parentale în relația cu copilul 

41,4% dintre părinți discută cu copiii despre problemele lor foarte 
des, în timp ce 9,7% dintre părinți nu discută niciodată. 63,4% dintre 
părinți își petrec timpul liber împreună cu copiii foarte des, iar 5,5% 
dintre părinți niciodată nu își petrec timpul liber împreună cu copiii.  

Percepția copilăriei și parentalității la nivelul școlii 

Percepția consilierilor școlari asupra copilăriei și a copilăriei exercitate 
în relație cu școala 

Copilăria este văzută într-o varietate de forme, cele mai des 
menționate caracteristici sunt jocul și joaca, curiozitatea, inocența și 
ingeniozitatea. Rolurile copiilor asociate cu școala sunt “să fie curioși și 
să pună întrebări”, “să învețe” și “să fie originali”. În privința drepturilor 
copiilor în raport cu școala, răspunsurile sunt “să fie consultați atunci 
când se iau decizii care îi privesc”, “să frecventeze școala”, “să fie 
asertivi”, “să protesteze”, “să nu fie de acord cu deciziile profesorilor”. 
Din perspectiva responsabilităților, copiii trebuie “să învețe”, “să își facă 
temele”, “să își exprime opinia”, “să asculte profesorii”, să se joace. 

Percepția consilierilor școlari asupra parentalității și a parentalității 
exercitate în relație cu școala 

Cele mai des invocate caracteristici ale parentalității sunt înțelegerea, 
responsabilitatea, asertivitatea, răbdarea, empatia. Referitor la rolurile 
părinților în raport cu școala se consideră că părinții trebuie să coopereze 
cu profesorii, să aibă un rol activ în privința a ceea ce învață copilul, să 
se intereseze de situația la învățătură a copilului, să răspundă solicitărilor 
dirigintelui și să își ajute copiii la teme. 3,7% dintre respondenți 
consideră că părinții ar trebui să urmeze întotdeauna instrucțiunile 
cadrelor didactice sau ale dirigintelui. În privința drepturilor pe care le au 
părinții în raport cu școala, 92,6% dintre respondenți consideră că aceștia 
ar trebui să fie consultați în toate problemele privitoare la copilul lor, 
88,9% că ar trebui să fie informați cu privire la situația școlară a 
copilului lor, iar 63% consideră că părinții ar trebui să ia parte la 
deciziile care privesc școala. Printre responsabilitățile părinților în raport 
cu școala, cea mai proeminentă este aceea de a coopera cu școala. 
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Percepția managerilor școlari asupra copilăriei și a copilăriei exercitate 
în relație cu școala 

În cazul directorilor de școală principalele caracteristici atribuite 
copilăriei sunt: inocența, bucuria, jocul, lipsa de griji, curiozitatea etc. 
Directorii de școală consideră că în raport cu școala copii trebuie „să fie 
originali”, conform răspunsurilor aceștia consideră într-un procent de 
100% că elevii trebuie să fie originali. Alte răspunsuri cu frecvență mare 
subliniază că elevul trebuie „să fie curios și să pună întrebări, “să își 
spună opinia”, urmate de “să se joace”, “să fie asertiv”, “să se distreze”. 
Cele mai puțin dezirabile comportamente ale copilului în raport cu școala 
sunt: „să protesteze”, „să conteste deciziile cadrelor didactice”. Printre 
responsabilitățile copiilor în raport cu școala, în topul preferințelor 
directorilor se regăsesc: „să frecventeze orele de studiu”, „să respecte 
regulamentul școlar”, „să-și facă temele”, „să învețe”, „să fie 
ascultători”, „să fie cuminți”.  

Percepția managerilor școlari asupra parentalității și a parentalității 
exercitate în relație cu școala 

Caracteristicile parentalității acoperă și în cazul directorilor de școală 
un spectru larg. Cele mai întâlnite caracteristici enumerate sunt: 
responsabilitate, iubire, implicare, empatie, atenție la nevoile copilului, 
comunicare. În privința drepturilor pe care le au părinții în raport cu 
școala, respondenții directori de școli consideră că aceștia ar trebui să fie 
informați cu privire la situația școlară a copilului lor, să fie consultați în 
toate problemele privitoare la copilul lor, să ia parte la deciziile care 
privesc școala, să decidă în privința curriculumului la decizia școlii. 
Printre responsabilitățile părinților în raport cu școala, cea mai 
proeminentă este aceea de a participa la ședințele cu părinții urmată de 
„să se intereseze de situația la învățătură”, apoi apare cooperarea cu 
școala, iar pe locul patru se situează respectarea regulamentului școlar.  

Auto-eficacitatea percepută de părinți 

Încrederea în eficiența de a comunica cu copilul  

În urma participării la cursurile de educație parentală a crescut de la 
47,5% la 56,9% procentul celor care se simt capabili tot timpul să să îi 
explice copilului lucrurile pe înțelesul lui, a crescut de la 69,2% la 76,1% 
procentul celor care se simt capabili tot timpul să îi spună copilului că il 
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iubesc, a crescut de la 63,3% la 66,5% procentul celor care se simt 
capabili tot timpul să își asculte copilul manifeste acest comportament 

Încrederea în capacitatea de a disciplina copilul și de a-i influența 
comportamentul în relație cu ceilalți 

În urma participării la cursurile de educație parentală a crescut de la 
53,1% la 63,6% procentul celor care se simt capabili tot timpul să fie un 
bun exemplu, a crescut de la 60,9% la 68,4% procentul celor care se simt 
capabili tot timpul să laude copilul când face lucruri bune, a crescut de la 
57,2% la 64,4% procentul celor care se simt capabili tot timpul să îl 
corecteze atunci când greșește, a crescut de la 67,5% la 75,6% procentul 
celor care se simt capabili tot timpul să îl învețe să îi respecte pe ceilalți, 
a crescut de la 51,9% la 78,8% procentul celor care se simt capabili tot 
timpul să să îl învețe să vorbească frumos.  

Încrederea în capacitatea de a dezvolta autonomia copilului 

În urma participării la cursurile de educație a crescut de la 57,5% la 
62% procentul celor care se simt capabili tot timpul să îl învețe pe copil 
să spună clar ce gândește, a crescut de la 51,9% la 59,6% procentul celor 
care se simt capabili tot timpul să îl învețe să facă lucruri singur. 

Încrederea în abilitatea de control al emoțiilor asociate relației cu 
copilul 

În urma participării la cursurile de educație a crescut de la 29,6% la 
39,2% procentul celor care se simt capabili tot timpul să își controleze 
emoțiile de față cu copilul,  a crescut de la 53,7% la 58,4% procentul 
celor care se simt capabili să înțeleagă sentimentele copilului, a crescut 
de la 45,2% la 55,6% procentul celor care se simt capabili să mențină un 
mediu pozitiv și liniștit acasă. 

CAPITOLUL 4. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Practicile parentale la nivel național 

Un obiectiv important al studiului derulat la nivel național a fost acela 
de a surprinde practicile parentale în relația cu copilul și în relația cu 
școala, precum și atitudinea părinților față de educație.  
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Toleranță crescută fața de comportamente violente și practicarea 
acestora în relație cu copilul 

Mai mult de jumătate dintre părinți aplică, cel puțin ocazional, 
metode de disciplinare care implică violența asupra copilului. Toate 
tipurile de practici parentale din această categorie pot fi catalogate ca 
violență asupra copilului. Ridicatul vocii, jignirea și amenințarea 
copilului sunt cele mai des practicate comportamente în disciplinarea 
copilului, iar izolarea și corecția fizică sunt încă practicate într-o 
proporție mare, ceea ce arată gradul de tolerabilitate și acceptare a 
violenței la nivelul societății românești. Jumătate dintre părinți folosesc 
atât violența verbală și psihologică, cât și violența fizică, cel puțin 
ocazional, ca forme de disciplinare a copilului. Practic pentru unul din 
doi copii sunt aplicate toate cele șapte forme de disciplinare coercitivă de 
către părinți. Cele mai larg practicate forme de disciplinare coercitivă 
sunt cele care intră în spectrul violenței verbale și psihologice, respectiv 
ridicatul vocii și jignirea. Violența verbală și psihologică sunt tipurile de 
violență cel mai puțin conștientizate ca forme de violență. 

Practicile coercitive din perspectiva de gen 

Din corelația cu variabila de gen se înregistrează diferențe între 
bărbați și femei în aplicarea practicilor de disciplinare coercitivă și se 
observă o manifestare mai crescută a practicilor parentale coercitive în 
rândul femeilor pentru cinci din cele șapte metode de disciplinare. Cea 
mai accentuată diferențiere se înregistrează în cazul jignirii copilului. 
Această diferențiere în exercitarea practicilor parentale între femei și 
bărbați poate să fie asociată cu rolul mai accentuat de îngrijire și educare 
pe care îl au mamele în comparație cu tații în societatea românească.  

Practicile coercitive din perspectiva mediului de rezidență 

Din corelația cu variabila mediului de rezidență se observă o diferență 
între rural și urban cu o manifestare ușor crescută a practicilor parentale 
coercitive în mediul rural pentru șase din cele șapte metode de 
disciplinare. În cazul unei singure metode, respective ridicatul vocii, se 
constată o practică mai crescută în urban, diferența fiind de aproape un 
punct procentual.  

Practicile coercitive din perspectiva nivelului de educație 

Cele mai semnificative diferențe se observă în privința corelarii 
practicilor parentale coercitive cu nivelul de educație formală. Practicile 
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parentale coercitive sunt manifestate cel mai mult de către părinții cu 
nivel de studii gimnaziale, urmați de cei cu nivel de studii postliceal și 
liceal și de cei cu nivel de studii primare. Practicile sunt cel mai puțin 
manifestate de către părinții cu nivel de studii universitare. În cazul unei 
singure metode, respective ridicatul vocii, se constată o practică mai 
crescută în rândul părinților cu studii universitare față de toți ceilalți.  

Metodele de disciplinare pozitivă practicate de majoritatea părinților  

Tabloul general al practicilor parentale pozitive arată că majoritatea 
părinților aplică, cel puțin ocazional, metode de disciplinare pozitivă. 
Mângâierea și îmbrățișarea sunt cel mai des practicate, urmate de laudă 
și mulțumire și de oferirea de cadouri. 

Practicile pozitive din perspectiva de gen 

Din corelația cu variabila de gen nu se înregistrează diferențe 
semnificative între bărbați și femei în aplicarea practicilor de disciplinare 
pozitivă, deși se observă o manifestare ușor crescută, cu două puncte 
procentuale, a practicilor parentale pozitive în rândul femeilor pentru 
toate cele trei metode de disciplinare. Putem astfel concluziona că atât 
practicile de disciplinare pozitivă, cât și practicile de disciplinare 
coercitivă sunt ușor mai ridicate în cazul femeilor. 

Practicile pozitive din perspectiva mediului de rezidență 

Din corelația cu variabila mediului de rezidență se observă o diferență 
între rural și urban cu o manifestare ușor crescută a practicilor parentale 
pozitive în urban pentru toate cele trei metode de disciplinare pozitive.  

Practicile pozitive din perspectiva nivelului de educație 

Atunci când corelăm practicile parentale pozitive cu variabila 
nivelului de educație al părinților, se observă cea mai evidentă 
diferențiere. Pe masură ce crește nivelul de educație al părinților, crește 
și nivelul de manifestare a practicilor pozitive, cu o ușoară fază de platou 
pe nivelurile de educație gimnazial, liceal și postliceal care au procente 
foarte apropiate pe cele trei practici parentale de disciplinare pozitivă.  

Practicile parentale în relația cu copilul 

Tabloul general al practicilor parentale în relația cu copilul arată că 
activitatea la care aceștia se implică în cea mai mare măsură este 
petrecerea timpului liber împreună, șase din zece părinți făcând acest 
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lucru foarte des (Izzo, et al., 1999; 2000). Părinții discută cu copiii 
despre problemele lor în mai mica măsură, doar patru din zece părinți 
făcând acest lucru foarte des.  

Petrecerea timpului liber cu copilul 

Nouă din zece părinți petrec timpul liber împreuna cu copilul lor 
foarte des, uneori sau rar. Șase din zece părinți fac acest lucru ca pe o 
practică curentă, în timp ce un părinte din douăzeci nu petrece niciodată 
timpul liber cu copilul său. 

Discutarea problemelor cu copilul 

Opt din zece părinți discută cu copiii despre problemele lor foarte 
des, uneori sau rar. Patru din zece părinți fac acest lucru ca pe o practică 
curentă, în timp ce un părinte din zece nu discută niciodată cu copiii 
despre problemele lor. 

Importanța percepută a educației și echitatea  

Din perspectiva importanței percepute a educației pentru a reuși în 
viață unul din cinci părinți consideră că școala nu este importantă. Din 
analiza în corelație cu alte variabile se constată că educația este 
considerată mai importantă de către femei și de către cei din mediul 
rural, de către absolvenții de studii postliceale, urmați de absolvenții 
nivelului liceal și absolvenții nivelului universitar.  

Angrenarea copiilor mai mari în îngrijirea copiilor mai mici  

Din perspectiva angrenării copiilor mai mari în îngrijirea copiilor mai 
mici 14,82% dintre părinți îți exprimă acordul total sau parțial față de 
afirmația “copii să stea acasă pentru a avea grijă de cei mici”. Femeile 
sunt în măsură mai mare în dezacord cu angrenarea copiilor în îngrijirea 
celor mai mici, ca și părinții din mediul urban și cei cu studii postliceale, 
urmați de absolvenții nivelului universitar și absolvenții nivelului liceal.  

Tratamentul egal al profesorilor fața de copii 

Din perspectiva tratamentului egal al profesorilor față de copii 
părerile sunt împărțite aproape în mod egal, 46,86% dintre părinți își 
exprimă acordul total sau parțial față de afirmația “profesorii/educatorii 
nu îi tratează pe toți copiii în mod egal”, în timp ce 45,04% dintre părinți 
își exprimă dezacordul total sau parțial. Femeile consideră în mai mare 
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măsură că elevii sunt tratați inegal de către profesori. Părinții din mediul 
urban consideră în majoritate că profesorii îi tratează inegal pe elevi. 

Practicile parentale în relație cu școala 

Tabloul general al practicilor parentale în relație cu școala arată că 
activitatea la care aceștia se implică în cea mai mare măsură este 
participarea la ședințele cu părinții organizate de școală. Părinții participă 
în mai mică măsură la întâlniri individuale cu profesorii sau educatorii și 
de asemenea se implică în mai mică măsură în activitățile din școală sau 
grădiniță.  

Participarea la ședințele cu părinții 

Șapte din zece părinți participă foarte des, uneori sau rar la ședințele 
cu părinții organizate de școală. Doar trei din zece părinți fac acest lucru 
ca pe o practică curentă, în timp ce aproape doi din zece părinți nu 
participă niciodată la ședințele cu părinții organizate de școală. 

Participarea la întâlniri individuale cu profesorii sau educatorii 

Șase din zece părinți participă foarte des, uneori sau rar la întâlniri 
individuale cu profesorii sau educatorii. Doar doi din zece părinți fac 
acest lucru ca pe o practică curentă, în timp ce unul din patru părinți nu 
participă niciodată la întâlniri individuale cu profesorii sau educatorii. 

Implicarea părinților în activitățile din școală sau grădiniță 

Șase din zece părinți se implică foarte des, uneori sau rar în 
activitățile din școală sau grădiniță. Doar doi din zece părinți fac acest 
lucru ca pe o practică curentă, în timp ce unul din patru părinți nu se 
implică niciodată în activitățile din școală sau grădiniță.  

Influența educației parentale asupra absenteismului școlar 

În școlile intrate în studiul calitativ, media absențelor copiilor ai căror 
părinți au participat la programul de educație parentală a scăzut de la 
16,2 absențe /copil la 6.2% absențe /copil. Rezultatele arată o scădere cu 
61,8 % a numărului de absențe, la perioada raportată, a copiilor ai căror 
părinți au participat la cursurile de educație parentală.  

Auto-eficacitatea parentală percepută (self-efficacy) 

Termenul de auto-eficacitate este dezvoltat de Bandura și se referă la 
convingerile oamenilor despre capacitățile lor de a exercita control 
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asupra evenimentelor care le afectează viața, de a-și mobiliza resursele 
cognitive și motivaționale necesare pentru îndeplinirea cu succes a unor 
sarcini specifice (Bandura, 1982).  

Încrederea în eficiența de a comunica cu copilul 

Participanții la programul de educație parentală înregistrează o 
creștere a încrederii în capacitățile de comunicare cu copilul, văzute ca 
dezvoltare a abilităților proprii în ascultare, oferirea de explicații și 
exprimarea iubirii. Impactul cel mai ridicat (ca diferență dintre nivelul 
încrederii în capacitatea de comunicare inițială și cea de la finalul 
cursului) se înregistrează la nivelul încrederii în propriile capacități de a 
oferi explicații copilului în mod permanent, adaptate nivelului acestuia 
de înțelegere (9,4% dintre părinți înregistrează această creștere). 

Încrederea în capacitatea de a disciplina copilul și de a-i influența 
comportamentul în relație cu ceilalți 

În cadrul populației investigate se observă o evoluție pozitivă a 
încrederii în capacitatea de a fi un exemplu pentru copii (10,4% dintre 
părinți); astfel, la finalul cursului de educație parentală, 63,6% dintre 
părinți consideră că au capacitatea de a fi un bun exemplu în mod 
conștient și permanent. În urma participării la cursul de educație 
parentală se observă o creștere cu 7,5% a încrederii pe care o au părinții 
în capacitatea lor de a aprecia comportamentele pozitive ale copilului. 
7,2 % dintre părinți participanți la cursul de educație parentală percep o 
creștere a încrederii în capacitatea de a corecta comportamentele 
nedorite. În urma participării la cursul de educație parentală părinții se 
simt mult mai capabili să vorbească frumos cu copiii; este una dintre 
componentele indicatorului de auto-eficacitate care a înregistrat cea mai 
mare evoluție: 16,9 % dintre părinți și-au crescut încrederea în această 
capacitate. 

Încrederea în capacitatea de a dezvolta autonomia copilului 

La finalul cursului de educație parentală 62,% dintre părinți consideră 
că au dezvoltată capacitatea de a încuraja copilul să comunice ceea ce 
acesta gândește. Participanții la cursul de educație parentală au 
înregistrat o creștere cu 7,7% a încrederii în capacitatea de-al învăța pe 
copil să facă singur anumite activități (de la cele casnice la pregătirea 
temelor). 
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Încrederea în abilitatea de control al emoțiilor asociate relației cu 
copilul 

Evoluția încrederii părinților în controlul emoțiilor în relație cu 
copilul a înregistrat una dintre evoluțiile cele mai semnificative (9,6% 
dintre părinți se simt mai capabili, după finalizarea cursului de educație 
parentală, să-și controleze emoțiile în mod permanent și  6,4 % de cele 
mai multe ori). Educatorii parentali, părinții participanți la curs și copiii 
acestora consideră că, după finalizarea cursului, părinții au dobândit un 
mai bun control al emoțiilor și că frecvența episoadelor de furie și de 
țipat s-a diminuat. 

Părinții participanți la cursuri au înregistrat o creștere de 4.7 % a 
încrederii în capacitatea de a înțelege sentimentele copilului. Părinții 
participanți la cursuri învață că sentimentele sunt reale – nu bune sau 
rele, drepte sau greșite, să-și dezvolte abilitați adecvate de ascultare, 
capabile să încurajeze copilul să-și împărtășească gândurile și 
sentimentele sale. Această capacitate este văzută de părinți ca o abilitate 
de auto-control al propriilor sentimente în situații de criză. S-a înregistrat 
o creștere în capacitatea de a dezvolta și menține un climat pozitiv în 
mediul domestic de 10,4%. 
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Capitolul 5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Care sunt practicile parentale la nivel național în raport cu copii și cu 
școala?  

Din interpretarea rezultatelor pentru întrebarea de cercetare numărul 1 
reiese că pentru părinții din România există o toleranță crescută față de 
comportamente violente și acestea sunt practicate în proporție mare în 
relație cu copilul, mai mult de jumătate dintre părinți aplică, cel puțin 
ocazional, metode de disciplinare care implică violența asupra copilului.  

Rezultatele cercetării cu privire la practicile parentale în relația cu 
copilul arată că activitatea la care aceștia se implică în cea mai mare 
măsură este petrecerea timpului liber împreună. Din perspectiva 
importanței percepute a educației pentru a reuși în viață unul din cinci 
părinți consideră că școala nu este importantă. Din perspectiva angrenării 
copiilor mai mari în îngrijirea copiilor mai mici 14,82% dintre părinți îți 
exprimă acordul total sau parțial față de afirmația “copii să stea acasă 
pentru a avea grijă de cei mici”. Din perspectiva tratamentului egal al 
profesorilor față de copii, părerile sunt împărțite aproape în mod egal, 
dar atât bărbații, cât și femeile consideră în mai mare măsură că elevii 
sunt tratați inegal de către profesori. Tabloul general al practicilor 
parentale în relație cu școala arată că activitatea la care aceștia se implică 
în cea mai mare măsură este participarea la ședințele cu părinții 
organizate de școală. Părinții participă în mai mica măsură la întâlniri 
individuale cu profesorii sau educatorii și de asemenea se implică în mai 
mică măsură în activitățile din școală sau grădiniță.  

Care sunt rolurile, drepturile și responsabilitățile copiilor și părinților 
în raport cu școala așa cum sunt ele percepute de actorii de la nivelul 
școlii, respectiv consilierii școlari și manageri școlari? 

Atât consilierii școlari, cât și directorii de școală consideră în mare 
măsură că în raport cu școala copii trebuie: să fie curioși și să pună 
întrebări, să învețe și să fie originali. În privința drepturilor copiilor în 
raport cu școala, aceștia ar trebui să fie consultați atunci când se iau 
decizii care îi privesc și să frecventeze școala. Cele mai puțin dezirabile 
comportamente ale copilului în raport cu școala sunt: să protesteze și să 
conteste deciziile cadrelor didactice. Din perspectiva responsabilităților, 
copiii trebuie să frecventeze orele de studiu, să învețe, să își facă temele 
și să își exprime opinia.  
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Principalele roluri ale părinților în raport cu școala sunt să coopereze 
cu profesorii, să aibă un rol activ în privința a ceea ce învață copilul și să 
se intereseze de situația la învățătură a copilului.  

Care este impactul educației parentale asupra eficacității auto-
percepute a părinților?  

Pentru toți 13 itemi din scala cu ajutorul căreia a fost măsurat gradul 
de auto-eficacitate parentală s-au înregistrat creșteri ale gradului de 
încredere al părinților în manifestarea unor comportamente și practici 
pozitive după participarea la cursul de educație parentală, ceea ce arată 
importanța acestor cursuri în modelarea, dezvoltarea și consolidarea 
abilităților și practicilor parentale pozitive. 

Cum influențează educația parentală absenteismului școlar?  

În școlile intrate în studiul calitativ, media absențelor copiilor ai căror 
părinți au participat la cursurile de educație parentală a scăzut de la 16,2 
absențe/copil la 6,2 absențe /copil în perioada menționată anterior. 
Rezultatele arată o scădere cu 61,8 % a numărului de absențe, la perioada 
raportată, pentru copiii ai căror părinți au participat la cursurile de 
educație parentală. Se poate astfel concluziona că participarea părinților 
la cursurile de educație parentală a avut o influență pozitivă asupra 
participării școlare a copiilor. 

Concluzii și recomandări generale 

Practicile parentale sunt parte a unui proces de modelare continuă și 
ele sunt influențate nu doar de tradițiile culturale, respectiv ce au văzut și 
au trăit părinții în familia de origine, de normele sociale acceptate, 
respectiv valorile sociale promovate la momentul apariției și pe parcursul 
exercitării parentalității, dar și de valorile promovate de școală prin 
activități dedicate îmbunătățirii abilităților parentale, cum sunt cursurile 
de educație parentală. Participarea la cursuri de educație parentală nu 
doar dezvoltă sau sedimentează abilitățile parentale pozitive exercitate în 
relația părinte – copil, dar aduce și beneficii la nivel individual prin 
creșterea eficacității auto-percepute de către părinte, și care influențează 
indirect auto-eficacitatea percepută a copiilor. Auto-eficacitatea 
percepută a părinților este influențată pozitiv de participarea la cursurile 
de educație parentală. Cultura școlară este influențată de percepțiile 
actorilor din triada copil-părinte-profesor, percepții influențate direct sau 
indirect de cursurile de educație parentală derulate în școală. Performanța 
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și participarea școlară sunt influențate de participarea părinților la 
cursurile de educație parentală.  

Investiția în programe de educație parentală s-a făcut sporadic și 
nestructurat, neasumat la nivel național, rezultă deci nevoia de campanii 
consitente de informare și derularea de programe structurate de educație 
parentală. E necesară adoptarea strategiei naționale de educație parentală, 
care să fie urmată de dezvoltarea unui plan de acțiune trans-sectorial cu 
responsabilități clare si asumate pentru fiecare dintre ministerele 
implicate, dar și pentru instituțiile subordonate de la nivel județean și 
local.  Planul de acțiune ar trebui sa conțină măsuri concrete, o bugetare 
corespunzătoare, precum și un cadru de monitorizare și evaluare adecvat.  

Recomandări  

Dezvoltarea de programe complexe și structurate de educație 
parentală, adresate tuturor categoriilor de părinți; Promovarea educației 
parentale în rândul populației generale, în special în rândul populației 
tinere și a populației vulnerabile; Integrarea aspectelor de educație 
parentală în formarea profesională a cadrelor didactice. 

Limitări ale cercetării 

Din punct de vedere metodologic, au fost avute în vedere doar câteva 
metode calitative și cantitative care pot fi integrate în strategii de 
cercetare mixte. Din punct de vedere empiric, o limită importantă derivă 
din lipsa unui grup de control pentru părinții care au participat la 
cursurile de educație parentală. O altă limită este reprezentată de 
numărul mic de interviuri cu cadrele didactice, părinții și educatorii 
parentali. De asemenea, lipsa interviurilor cu copiii poate constitui o altă 
limită a cercetării. Nu pot fi ocolite nici unele aspecte care țin de 
momentul colectării datelor de cercetare și care nu a surprins cele mai 
noi influențe, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19 care 
solicitat o implicare crescută a părinților referitor la  participarea școlară 
a copiilor și un sprijin concret în realizarea sarcinilor școlare. 

Contribuția la cunoștințele teoretice și practice 

Cercetarea contribuie la corpul de cunoștințe referitoare la 
parentalitate și copilărie. Aduce informații privind practicile parentale la 
nivel național, metodele de disciplinare folosite de părinții din România, 
importanța percepută a educației și practicile parentale în relație cu 
școala. Totodată aduce informații privind percepția copilăriei și 
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parentalității la nivelul consilierilor școlari si al directorilor de școală, 
precum și informații referitoare la influența participării la cursurile de 
educație parentală asupra auto-eficacității parentale. 

Recomandări pentru cercetări viitoare 

Ar fi utile studii longitudinale care să evalueze efectul participării la 
programe de educație parentală asupra bunăstării familiei și copilului, 
inclusiv din perspectivă educațională și a relației cu școala. O altă 
dimensiune de analiză este multiplicarea efectelor în funcție de 
participarea mai multor membrii din familie la cursurile de educație 
parentală. Se poate aprofunda și o direcție de cercetare care să detalieze 
ce funcții ale școlii și ce caracteristici ale profesorilor pot ajuta sau 
împiedica bunăstarea părinților și, implicit a copiilor. Analiza modului în 
care sunt exacerbate inegalitățile și bunăstarea parentală de segregarea 
școlară, mecanismele de finanțare și sistemele paralele de școlarizare 
privată și publică poate constitui o altă direcție de cercetare. Sunt 
necesare mai multe cercetări care să producă cunoștințe cu privire la 
rolul resurselor pe care comunitățile locale le oferă pentru a sprijini 
părinții în exercitarea rolului parental. Studii longitudinale pot să fie 
făcute pe efectul pe care îl au programele de educație parentală și sprijin 
parental derulate la nivelul școlii asupra culturii școlare și a climatului 
școlar.  
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