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Rezumat: Articolul conține un studiu teoretic cu recomandarea unor implicații practice din 

experiența proprie a autorilor, care elucidează scopul, obiectivele, sarcinile, conținutul și 

tehnologia consilierii sistemice a familiei cu elevi de vârstă școlară mică în perioada crizei 

pandemice și post pandemice. La fel, studiul conține conținutul și specificul procesului de 

consiliere a familiei, a adulților și copiilor. 
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Abstract: The article contains a theoretical study with the recommendation of practical 

implications from the authors' own experience, which elucidates the purpose, objectives, tasks, 

content and technology of systemic counseling of the family with young school children during 

the pandemic and post-pandemic crisis. Likewise, the study contains the content and specificity 

of the counseling process for the family, adults and children. 

Key words: family, systemic counseling, psycho-pedagogical counseling, counseling purposes, 
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Consiliera sistemică a familiei reprezintă un aspect foarte important în problematica 

educației familiei, formării abilităților și competențelor parentale, educația familială a copiilor. 

În condițiile pandemice, familia a devenit extrem de vulnerabilă, mai cu seamă familiile care au 

preșcolari sau copii de vârstă școlară mică. Astăzi, chiar dacă s-a ameliorat puțin situația, părinții 

cu greu își revin. Evident că adulții au obosit, mai sunt încă frustrați de condițiile pandemice, 

unii și-au pierdut locurile de muncă, alții au suferit din cauza micșorării salariilor; s-au aflat în 

stare de suspans, au fost supuși  stresului cronic; au fost suprasolicitați în ceea ce privește 

necesitatea unei atenții sporite pe care o cereau copiii în legătură cu pregătirea temelor și sau 

învățarea online etc. În condițiile pandemice brusc s-au restrâns spațiile personale ale adulților, 

deoarece copiii se aflau tot timpul acasă, iar copiii de vârstă școlară mică necesitau un supot 

adăugător de ajutor și susținere psihopedagogică din partea familiei. Studiile realizate pe un lot 

destul de reprezentativ (circa 700 de familii cu copii de vârstă școlară mică)  și conversațiile cu  

părinții au demonstrat că aceștia posedă cunoștințe și competențe foarte modeste privind 

educația, comunicarea și relaționarea, cu atât mai mult, acordarea unui ajutor eficient copiilor din 

clasele mici pentru a învăța și a se adapta la studiile online. 

 Treptat, după primul șoc al adulților legat de situația descrisă, au inceput să se intensifice 

apelurile și cererile de consiliere a părinților cu preșcolari și elevi din clasele primare (adresări 

particulare, pe pagina de Facebook Consilierea familiei/ Cuznețov Larisa și la Centrul de 

consiliere pentru autoeficiență & consilierea familiei al UPSC). 

După cum se știe din literatura de specialitate [1; 2; 3; 5; 7 etc.], consilierea sistemică 

presupune o muncă asiduă cu fiecare membru al familiei și cu subsistemele acesteia. Aceasta 

desigur că nu exclude imbinarea variatelor tipuri, forme și metode într-un mod eclectic bine 

gândit și ajustat la necesitățile familiei, inclusiv abordarea consilierii psihopedagogice/ 

educaționale și a principiilor esențiale ale procesului de intervenție și lucru cu adulții și copiii. În 

acest context, actualizăm caracteristicile consilierii sistemice și psihopedagogice parentale, pe 

care le-am structurat şi le elucidăm explicit într-o manieră esenţializată descriptiv- 

comprehensivă: 

 

 Activităţile de consiliere au la bază relaţia specifică dintre consilier şi părinte/părinţi, în 

cadrul căreia, consilierul acordă sprijin şi îndrumare acestuia/acestora, pentru  ca el să se 

adapteze la solicitările în ceea ce priveşte educaţia, comunicarea şi relaţionarea cu copilul în 

cadrul familiei în perioadă vieții obișnuite și pandemie. 

 Relaţia de consiliere (relaţia consilier-părinte) presupune interacţiune pozitivă, respect 

reciproc şi focalizare pe individ, problemele lui sau problemele copilului acestuia.  

 În activităţile de consiliere, consilierul acţionează ca profesionist şi ca om; el oferă atenţie, 

empatie, tact, sprijinindu-l pe părinte în înţelegerea, analiza şi interpretarea problemelor cu 

care se confruntă, motivîndu-l pe acesta să le accepte şi să caute soluţii adecvate. 

 Consilierea psihopedagogică parentală  este un proces de învăţare de către adulţi a unor 

atitudini şi comportamente adecvate şi eficiente, învăţare realizată  prin intervenţia şi cu 

sprijinul, ajutorul şi îndrumarea consilierului. 

 Rezultatul activităţilor deconsiliere îl constituie dobîndirea de către părinţi a unor 

competenţe, deprinderi şi moduri procedurale necesare luării-executării unor decizii optime 

în situaţiile dificile de educaţie familială; comunicare şi relaţionare cu copiii, începînd cu 

vârsta lor fragedă şi finalizând cu adolescenţa şi maturitatea acestora. 
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 Consilierul ajută părinţii să adopte un model/stil de viaţă sănătos şi demn, care le-ar conferi 

in echilibru psihoemoţional optim, confort psihologic, senstimentul autorealizării, fericirii şi 

al împlinirii personale. 

 Consilierea include un ansamblu de influenţe şi acţiuni cu scop formativ şi corecţional de 

tipul influenţelor şi acţiunilor realizate într-un cadru instituţionalizat (în şcoli, licee, centre şi 

cabinete speciale destinate consilierii părinţilor etc.), care reprezintă consilierea 

psihopedagogică formală, dar după cum a demonstrat pandemia, se poate realiza și online( 

în grup sau individual, uneori în colectivități mai mari). Consilierea nonformală, este cea 

realizată în afara instituţiilor cu destinaţie educaţională specială, în variate contexte de viaţă 

(sfaturi oferite de colegi, rude, prieteni etc.). 

 Spectrul activităţilor de consiliere sistemică în situații de criză este mult mai larg decât  al 

celor  legate direct de instruirea şi învăţarea de tip şcolar sau academic (universitar).  

Problemele referitoare la: respectarea drepturilor familiei, copiilor, adaptarea copiilor la 

cerinţele instituţiei preşcolare, şcolii, liceului, universităţii; învăţarea eficientă şi durabilă; 

orientarea şi construirea carierei şcolare; integrarea optimă în profesie şi în viaţa socială; 

depăşirea situaţiilor de criză în relaţia cu copiii; soluţionarea conflictelor părinţi-copii, precum şi 

ale altor probleme specifice comunicării cu copiii şi cultura educaţiei acestora, intră în aria de 

preocupări ale consilierului şi consilierii psihopedagogice parentale [3]. 

În continuare vom elucida scopurile consilierii parentale. Așadar, scopurile consilierii  

parentale sunt diferenţiate în funcţie de sitaţia familială concretă, de particularităţile de vârstă, de 

gen, personalitate a părinţilor; de problemele acestora, care, la rîndul lor, diferă în funcţie de 

tipul familiei şi specificul dificultăţilor. Modalităţile, metodele, tehnicile şi procedeele, de lucru 

cu părinții diferă de cele aplicate în consilierea copiilor. Dacă, în cazul adulţilor, modalitatea 

principală de consiliere psihopedagogică este discuţia, conversaţia  în cadrul căreia este sfătuit, 

ajutat, sprijinit şi îndrumat părintele să-şi conştientizeze problemele şi este încurajat să ia decizii 

şi să-şi asume responsabilitatea propriilor sale schimbări (la nivelul cogniţiilor, al emoţiilor şi al 

comportamentelor), cu scop adaptativ şi de asigurare a funcţionalităţii optime a propriei 

personalităţi, în cazul beneficiarilor-copii, lucrurile stau altfel. Responsabilitatea copiilor privind 

propria lor formare, schimbare adaptativă şi dezvoltare este limitată, sarcina îndeplinirii acestora 

la nivel optim revenind, în cea mai mare măsură, consilierului. Antrenarea copiilor în activităţile 

de consiliere sistemică și psihopedagogică, mai ales în cele orientate  spre soluţionarea unor 

probleme speciale, presupune angajarea lor în activităţi de joc, exerciţii structurate sau alte 

activităţi educaţionale (desen, pictură, colaj, muzică, sport etc.) şi valorificarea valenţelor 

educaționale ale acestora [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10]. 

Scopurile consilierii parentale se pot stabili la mai multe nivele, însumând mai multe tipuri 

de obiective: 

 

1. Scopuri fundamentale. Sunt acele scopuri ce se urmăresc în majoritatea activităţilor de 

consiliere, inclusiv cea sistemică, şi cu referire la majoritatea părinţilor. La acest nivel, 

consilierea se focalizează pe sprijinul, ajutorul şi îndrumarea părinţilor, pentru a învăţa: să atingă 

un nivel optim de corelare a gândurilor, emoţiilor şi comportamentelor proprii;  între ceea ce 

gândeşte, simte şi face; să se accepte aşa cum este, conştientizându-şi capacităţile şi potenţialul 

său şi limitele, incapacităţile; să se simtă bine, confortabil cu sine însuşi, să fie sigur în forţele 

proprii, optimist şi să gândească pozitiv; să creadă în posibilitatea schimbării sale evolutive, în 

necesitatea şi oportunitatea parcurgerii unor  programe educaţionale de formare şi dezvoltare a 

propriei personalităţi (programe oferite şi realizate de către profesionişti în variate probleme, 
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inclusiv în pandemie); să dirijeze starea emoţională, să fie capabil să depăşească momentele şi 

stările de disconfort şi/sau de criză; să-şi modifice atitudinile şi comportamentele dezadaptative 

proprii în direcţia autodezvoltării şi autorealizării personale optime; să ia decizii şi să-şi asume  

responsabilitatea pentru propriile acţiuni, comportamente, moduri de a gîndi; să-şi exprime 

opţiunile şi să ia decizii privind educaţia, comunicarea/relaţionarea cu copiii, studiile, orientarea 

profesională, evoluţia în carieră şcolară a acestora; să adopte un stil de viaţă sănătos, care iar  

asigura confortul psihologic şi starea de funcţionalitate optimă, fiecărui membru al familiei 

(copil şi adult). 

 

2. Scopuri formulate de consilier axate pe preîntâmpinarea unor dificultăţi. Scop şi 

obiective întemeiate pe pregătirea teoretică şi practică a consilierului, care au un pronunţat 

caracter preventiv, ce asigură formarea, dezvoltarea continuă şi optimă  a personalităţii părinţilor. 

Ele au la bază presupoziţiile consilierului privind  cauzele posibile ale atitudinilor, 

comportamentelor actuale şi/sau viitoare ale adulţilor sau copiilor. Consilierul stabileşte anumite 

obiective ale activităţii sale, fundamentându-şi decizia pe analiza de nevoi a beneficiarilor, pe 

cunoaşterea aprofundată a problemelor acestora, utilizând anumite metode de consiliere cu rol 

preventiv sau pentru facilitarea schimbării evolutive a acestora. Scopurile stabilite de consilier 

vizează, în primul rând, grupul familial şi mai puţin individul. Scopurile consilerii preventive  

stabilite de consilier ar putea viza sprijinul, ajutorul şi îndrumarea părinţilor în următoarele 

direcţii: realizarea autocunoaşterii, dezvoltarea stimei de sine, formarea unor atitudni pozitive 

faţă de propria persoană, familie, copii; formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare 

socială familială de cooperare şi colaborare în rezolvarea unor probleme; dezvoltarea 

atitudinilor şi comportamentelor adecvate necesare menţinerii propriei sănătăţi somatopsihice şi 

a copiilor; însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă şi de promovare a unui management 

familial optim;  dezvoltarea capacităţii de planificare, realizare şi monitorizare aacţiunilor şi 

evenimentelor familiale. 

3. Scopuri ale părinţilor şi familiei. Sunt scopuri formulate de către părinţi, înainte sau 

chiar în timpul procesului de consiliere propriu-zisă, pentru a căror îndeplinire adulţii solicită 

sprijin, ajutor şi îndrumare. Când au scopuri precise, formulate şi asumate de ei înşişi, părinţii 

sunt deosebit de cointeresaţi să devină competenţi şi apţi pentru a le îndeplini, implicându-se 

activ şi total în activităţile de consiliere. în esență, părinţii sunt dispuşi să înveţe asiduu și 

necondiţionat. Ei depun eforturi şi se angajează hotărt și activ în acţiunile şi activităţile 

educaţional-formative conduse [Apud. 2; 3]. 

În cazul beneficiarilor-copii, scopurile acestora trebuie abordate de către consilier cu toată 

seriozitatea şi responsabilitatea. Relaţia de consiliere a copiilor cu specialistul evoluează pozitiv 

pe măsură ce copilul capătă încredere în consilier.  

4. Scopuri ale  părinţilor, care sunt valabile pentru consilierea copiilor. Părinţii solicită 

deseori ajutorul consilierului pentru schimbarea atitudinilor şi a comportamentelor cotidiene ale 

copiilor lor, acelea pe care le consideră inadecvate, ineficiente, greşite. Chiar şi atunci când 

părinţii nu au copii cu probleme deosebite, aceştia doresc ca proprii lor copii să înveţe mai bine, 

să aibă performanţe şcolare, să se comporte civilizat, să nu adopte comportamente  indezirabile 

şi dăunătoare, să-şi construiască o carieră  şcolară de succes etc. Prin urmare, scopurile 

părinţilor, posibil de atins prin activităţile de consiliere pentru care apelează la consilier, sunt 

orientate spre dezvoltarea optimă a personalităţii copiilor lor. Indiferent de nivelul la care sunt 

stabilite scopurile activităţilor de consiliere parentală, trebuie vizat acelaşi referenţial: părintele, 

copilul şi problemele lor. Fie că sunt stabilite la nivel formal, instituţional, ca scopuri 

fundamentale, conţinute într-un posibil curriculum pentru consilierea psihopedagogică și 
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sistemică,  sau scopuri formulate de către consilier, care transpun în activităţi concrete concepţia 

şi practica acestuia (un anumit model de practicare a consilierii prin metode şi tehnici specifice), 

fie că sunt expresia solicitării părinţilor sau a copiilor, obiectivele activităţilor de consiliere  

urmăresc acordarea de sprijin, ajutor şi îndrumare părinților. Dacă acceptăm ideea potrivit căreia 

consilierea parentală trebuie să fie orientată prioritar spre dezvoltarea optimă a persoanei şi spre 

prevenirea factorilor de risc ce ar putea împiedica acest proces, atunci trebuie să luăm în 

considerare fortificarea  acelor factori şi crearea condiţiilor ce favorizează schimbările evolutive 

la nivelul personalităţii, schimbării, obiectivitate în adaptarea eficientă a persoanei la solicitări şi 

în valorificarea plenară a potenţialului său intelectual, moral,  în direcţia autorealizării  şi a 

împlinirii personale, inclusiv de a face față la solicitările și condițiile pandemice. Prin urmare, 

contează nu atât structurarea scopurilor consilierii, organizarea lor ierarhică, ci eficienţa 

activităţilor educaţional-formative de dezvoltare a personalităţii părinţilor şi copiilor [2; 3; 5; 7]. 

 

Consilierea copiilor de vârstă școlară mică în situația crizei pandemice și 

postpandemice 

Prin natura lor, copiii sunt dependenţi de adulţi (părinţi, educatori, consilieri etc.); ei au 

nevoie de sprijin, ajutor şi îndrumare pentru a învăţa şi a-şi forma personalitatea. Educaţia 

copiilor include nu doar instruirea acestora, ci şi consilierea lor pentru a învăţa rapid, eficient şi 

durabil, asigurîndu-le astfel condiţii favorabile formării şi dezvoltării personalităţii. Evident că 

copiii sunt beneficiari  ai activităţilor de consiliere psihopedagogică într-un mod diferit de cei 

adulţi. Ei au dificultăţi de înţelegere a cerinţelor şi normelor de convieţuire socială şi de adaptare, 

integrare în activitatea şcolară, manifestă dorinţa de obţinere a independenţei faţă de  adulţi şi, 

frecvent abordează în discuţii sau chiar nu respectă normele vizate. 

Plecând de la aceste realităţi, consilierea, atât sistemică cât și psihopedagogică a copiilor 

include un  ansamblu de activităţi specifice focalizate pe: 

- formarea-consolidarea abilităților copiilor pentru a înţelege necesitatea respectării normelor şi 

regulilor, considerate condiţii eficiente pentru dezvoltarea și cultivarea propriei personalităţi și 

a comportamentelor morale/ pozitive;  

- formarea convingerii copiilor că pentru a se dezvolta conform dorinţelor şi aspiraţiilor lor, 

este necesar să înveţe permanent, continuu; 

- acordarea sprijinului copiilor pentru a însuşi modalităţi, metode şi tehnici de învăţare eficientă 

şi durabilă şi pentru a preveni dificultăţile sale de învăţare; 

- orientarea copiilor în alegerea studiilor şi a profesiilor viitoare; 

- construirea unei imagini de sine adecvate şi a unei stime de sine realiste/ obiective; 

- rezolvarea unor probleme personale și orientarea copiilor spre înțelegerea mai bună a 

părinților și invers (mai cu seamă în condițiile unor crize, ca de exemplu  în pandemie și 

situația post criză etc.). 

Specificul consilierii copiilor decurge din particularităţile de vârstă a copiilor și dificultatea 

apărută. Școlarii mici sunt în plin proces de formare a personalităţii, de adaptare la cadrul școlar 

cu noile exigențe destul de complicate pentru copiii de 6-7-8 ani etc. Acești copii au probleme de 

autocontrol comportamental şi de acomodare, acceptare și îndeplinire a cerinţelor, normelor şi 

regulilor, mult mai stricte decât în instituțiile preșcolareetc. Pornind   de la aceste realităţi, 

consilierii pot să lucreze în echipe interdisciplinare, întrucât activitățile de consiliere pentru 

adulți și copii au un șir de diferențe, iar specialiștii în domeniul vizat trebuie să posede şi 

competenţele specifice. Dintre acestea, competențele esenţiale sunt cele referitoare la: 
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- stabilirea unei relaţii adecvate cu copilul, bazată pe încrederea acestuia în faptul că este înțeles 

și că poate primi sprijinul solicitat; 

- observarea atentă a reacțiilor și conduitei copilului, ascultarea lui activă și empatică; 

- atragerea copilului în activităţi speciale de artterapie, inclusiv prin utlizarea jocului/ 

ludoterapie, aplicarea exerciţiului structurat ca modalitate de educaţie şi de schimbare 

evolutivă a cognițiilor, atitudinilor și a comportamentului; 

- încurajarea copilului pentru a exprima sincer gândurile şi emoţiile; 

- învățarea unor procedee de gândire pozitivă adecvate vârstei; 

- autocontrolul acțiunilor, faptelor și conduitei în scopul cultivării morale a copilului; 

- exersarea abilităților, deprinderilor morale și a conduitei demne (în cadrul școlar, social și 

familial); 

- acceptarea de sine, formarea Eu-lui personal, a imaginii sale etc. 

În special la vârsta copilăriei mici, modalitatea principală de consiliere  o constituie jocul, 

variate tipuri de artterapie și elemente de terapie prin muncă și autoservire.  Jocul, folosit  iscusit 

de  consilieri, constituie un mijloc de manifestare eficientă a posibilităţilor şi potenţialului 

psihofizic și moral al copilului sub toate aspectele educative, totodată, acesta reprezentănd 

principala modalitate de  învăţare [ 2; 3; 4; 5; 9 etc.]. 

 

Abordarea integrativă a consilierii sistemice a familiei/ adulți și copii. Ca un tip de 

activitate specifică, având scopuri clar determinate, de natură educativ-formativă, consilierea 

sistemică include și consilierea psihopedagogică/ educațională, care are un anumit  conţinut şi se 

realizează sub anumite forme în folosul şi în beneficiul adulţilor şi copiilor. Încercarea de a 

promova o imagine cât mai completă, sintetic-integrativă, a consilierii familiei ne-a condus la 

determinarea a cinci componente  esenţiale: 

 conţinutul activităţilor de consiliere parentală afamiliei cu elevi mici  se referă 

la scopurile şi domeniile esenţiale ale vieţii de familie, creşterii şi educării copiilor. 

Activităţile de consiliere  parentală au drept conţinut şi,  implicit, scopuri de a eficientiza: 

funcţionalitatea şi dezvoltarea optimă  a relaţiei părinţi-copii;  promovarea sănătăţii şi a stării 

generale de bine;  învăţarea eficientă şi durabilă; adaptarea la exigenţele şcolii;  orientarea în 

cariera şcolară; învăţarea şi valorificarea strategiilor coping etc. 

 formele consilierii parentale includ modalităţile de desfăşurare a acesteia, 

respectiv crearea situaţiilor în care este nevoie de acţiuni specifice de consiliere 

complementară celor instructiv-educative consacrate. În concordanţă cu această dimensiune, 

consilierea familiei, inclusiv cea sistemică îmbracă variate forme,  şi, anume: 

- consilierea în situaţii de criză; 

- consilierea remedială; 

- consilierea preventivă; 

- consilierea pentru dezvoltare. 

 Componenta tehnologică, care include modalităţile de realizare  a consilierii sistemice, 

avându-se în vedere cadrul instituţionalizat (mai mult sau mai puţin formal), precum şi 

beneficiarii acestor activităţi, inclusiv metodele, procedeele şi tehnicile concrete valorizate de 

specialist [1; 2; 3; 4; 5; 7 etc.]. Beneficiarii activităţilor de consiliere sistemică pot fi: 

- un părinte, dar mai frecvent ambii;  

- ambii părinţi, uneori bunicii (consiliere de grup/ a grupului); 

- cuplul şi/sau familia împreună cu copiii ( consilierea familială); 



Conferință științifică internațională „Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice” din 

22.06.2021 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 

224 
 

 

- bunicii sau alte persoane care suplinesc părinţii împreună cu copiii. 

În consens cu scopul consilierii parentale, specificul problemei, a particularitţilor de vârstă, 

personalitate, gen, starea sănătăţii, vom selecta, îmbina şi utiliza un ansamblu de metode: 

conversaţia, explicaţia, acumularea, precizarea, analiza, sumarizarea,înterpretarea informaţiilor, 

metafora, reformularea, resemnificarea, exerciţiul structurat, psihodrama, sociodrama etc. 

 crearea condiţiilor favorabile de realizare a consilierii parentale include un şir de 

aspecte care necesită o bună ajustare pentru valorificarea unui mediu plăcut, facilitator de 

relaţii sincere, deschise, axate pe empatie, încredere şi optimism. Are mare importanţă aici 

totul: cultura deontologică a specialistului (etică profesională), susţinerea şi sprijinirea 

morală; nonverbalul şi paraverbalul; îngăduinţa şi umanismul profund; îmbunarea esteticului 

şi filosoficul cu realitatea etc. 

 centrarea pe învăţarea strategiilor de depăşire a problemelor, situaţiilor de criză şi a 

celor de autoperfecţionare continuă, sporirea calității de părinte/familist. Corelarea optimă a 

acestor două aspecte va asigura orientarea adulţilor şi copiilor spre autoeducaţie-autoformare 

permanentă [1; 2; 3; 5; 9 etc.]. 

Reunind toate cele cinci componente ale consilierii parentale într-o concepţie unitar – 

integrativă, obţinem  o structură pentadimensională. În acest context, pentru a fi de folos 

familiei și, mai cu seamă adulților, pentru a obţine rezultate bune în activitatea lor, consilierii 

trebuie să fie conştienţi de faptul că adulţii învaţă altfel decît copiii,  sunt preocupaţi  de evoluţia 

în carieră şi de ascensiunea socială, doresc să-şi asigure o viaţă confortabilă pentru ei şi familiile 

lor, sunt preocupaţi de educaţia şi îndrumarea copiilor săi.  

 

Concluzii 

În concluzie, condițiile pandemice și post pandemice actuale reorientează munca de 

consiliere cu adulții/ părinții și creează condiții propice pentru: învăţarea autodirijată; 

manifestarea independenţei adulţilor; valorificarea  experienţei proprii a adulţilor (aceștea au 

acumult experienţă de viaţă, care constituie o importantă resursă pentru realizarea unei educații 

familiale optime); corelarea rezonabilă a aspirațiilor adulţilor cu educația familială și interesul 

de  progres în carieră, ascensiune socială; învăţarea ca rezolvare de probleme; motivaţia 

intrinsecă pentru învăţare. Așadar, dorinţa de a poseda anumite competenţe, de a se realiza ca 

personalitate, ca familist, părinte; de a progresa în carieră şi de a obţine recunoaşterea socială a 

valorii lor - sunt motive dominante ale învăţării adulţilor prin intermediul consilierii sistemice. 
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