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Larisa Cuzneţov, profesor universitar, doctor habilitat în 
pedagogie, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, UPS „Ion Creangă” 
din Chişinău; cercetător ştiinţific coordonator, sectorul Teoria 
educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

A obţinut titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar 
în 2008, domeniul de interes investigaţional: fundamentele 
ştiinţelor educaţiei, filosofia şi axiologia educaţiei; teoria şi 
metodologia cercetării educaţiei, pedagogia şi psihologia 
familiei, educaţia şi consilierea părinţilor / familiei, soluţiona-
rea conflictelor familiale, etica educaţiei familiale etc. 

A publicat circa 200 de lucrări ştiinţifice, printre care: 
Relaţiile adolescenţi-părinţi (1995); Intercomunicarea familială. 
Modalităţi de soluţionare a conflictelor adolescenţi-părinţi 
(1997); Etica educaţiei familiale (2000); Dimensiuni psihopeda-
gogice şi etice ale parteneriatului educaţional (2002); Cultura şi 
managementul familiei, Filosofia educaţiei (2004); Curriculumul 
Educaţia pentru familie (2004); Jocul copilului şi cultura educa-
ţiei familiale (2007); Tratat de educaţie pentru familie. Pedago-
gia familiei (2008); Educaţie prin optim axiologic (2010); 
Filosofia practică a familiei (2013); Consilierea parentală (2013);  
Educaţia pentru familie din perspectiva educaţiei permanente. 
Repere conceptuale şi metodologice (2013); Pedagogia şi psiholo-
gia familiei (2013) etc. 

 
Dedic lucrarea bunicilor, familiei de origine şi familiei 

mele, soţului, fiicei Carolina şi nepotului Alexandru, care  
m-au provocat şi susţinut în cercetarea şi abordarea unui 
aspect existenţial interesant şi important pentru fiecare om. 
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… Consilierul este un gen de artist care lucrează  
cu posibilitățile omului, iar consilierea este o căutare  

în comun a sensului vieții omului în îmbinare cu 
dezvoltarea dragostei ca element esențial. Consilierea 
este o tehnică de informare și evaluare, un mijloc de a 

modifica comportamentul, o experiență de comunicare,  
o căutare în comun a sensului vieții omului… 

R. W. STROWING 

 
… Consilierea / sfătuirea este o cale de a relaționa  

și a ajuta o altă persoană să-și exploreze adecvat 
gândurile, emoțiile și comportamentul, pentru  
a câștiga o înțelegere de sine mai clară, pentru  

a-și determina și valorifica eficient propriile resurse… 

H. JOHN 

 
… Consilierea este o acțiune complexă prin care  

se urmărește sugerarea modului de a proceda sau  
a modului de comportare, ce trebuie să fie adoptat  

într-o situație dată sau, la general, în viață  
și activitatea cotidiană… 

Gh. TOMȘA 
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…Din momentul în care ştiinţa a devenit într-adevăr o 
realitate, autenticitatea omului este condiţionată de 

ştiinţificitate. Aceasta a devenit o componentă a demnităţii 
umane care are forţa miraculioasă a iluminării lumii… 

K. Jaspers 
 

PREFAŢA 
 

Monografia Consilierea şi educaţia familiei. Introducere 
în consilierea ontologică complexă a familiei, reprezintă, de 
fapt, volumul V al Tratatului de educaţie pentru familie. 
Pedagogia familiei. 

Interesul de care s-au bucurat lucrările precedente şi ex-
perienţa acumulată în domeniul cercetării şi consilierii fami-
liei, m-au determinat să materializez cunoştinţele şi compe-
tenţele dobândite într-un volum separat, dedicat asistenţei, 
ocrotirii, educării şi ghidării ontologice a familiei. Evident că 
am urmărit aceeaşi linie strategică şi axă doctrinală de educa-
ţie şi enculturaţie a familiei prin valorificarea reflecţiei şi ac-
ţiunii morale, însă de data aceasta, filosofia practică a familiei 
a fost completată şi întregită cu idei, principii, concepţii, stra-
tegii şi modele de abordare şi orientare a procesului complex 
de consiliere. M-am străduit să elucidez specificul căilor şi 
mijloacelor de consiliere şi ajutorare a familiei prin explora-
rea optimă a temelor şi problemelor existenţiale a persoanei, 
care pot apare în cadrul familial şi cadrul social. 

Lucrarea oferă posibilitatea observării traseului şi proce-
sului consilierii, orientării persoanei spre restabilirea priorită-
ţilor valorice, elaborarea şi/sau restructurarea, inclusiv, urma-
rea perspectivelor existenţiale şi a modului demn de viaţă. 
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Investigaţiile realizate şi elucidate în lucrare au la bază 
principiile inter-, multi- şi transdisciplinarităţii. Ideea funda-
mentării consilierii ontologice complexe a familiei ne-a orien-
tat spre valorizarea tendinţelor integrative prin explorarea 
eclectismului teoretic şi tehnic. Sperăm că îmbinarea ana-
lizelor de tip epistemologic, axiologic, filosofic, metodologic 
şi praxiologic cu analizele asumpţiilor de antropologie peda-
gogică şi psihologică, teleologie şi sociologie a familiei şi edu-
caţiei familiale, vor convinge cititorul în necesitatea depunerii 
unui efort sistemic şi sistematic în auto/perfecţionarea per-
sonală, profesională şi familială a persoanei. 

Am gândit şi structurat lucrarea astfel ca să asigure lectu-
rarea şi înţelegerea mesajului separat de conţinutul tratatului, 
totodată, aceasta fiind o continuare logică a lui (volumul V). 

După cum se poate observa din cuprins, monografia con-
stă din două părţi: consilierea ontologică complexă a familiei 
şi educaţia familiei. 

Prima parte include: delimitările conceptuale, evoluţia 
terapiei şi consilierii familiei, fundamentarea ştiinţifică şi di-
mensiunea teoretico-aplicativă a consilierii ontologice com-
plexe a familiei. A doua parte elucidează educaţia pentru fa-
milie, abordată din perspectiva educaţiei permanente. Aici se 
propun reperele conceptuale şi metodologice, curriculumul 
nonformal al educaţiei pentru familie a părinţilor şi elevilor 
din învăţământul preuniversitar. 

În contextul dat aşi vrea să menţionez că pentru prima 
dată Curriculumul Educaţia pentru familie a văzut lumina 
tiparului în 2004, apoi acesta a fost experimentat şi revăzut în 
2008 şi 2013 (ultimul, fiind inclus în volumul de faţă la soli-
citarea studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice). 
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Monografia este înzestrată cu un auxiliar special, numit 
de noi, Instrumentar profesional şi un Mic dicţionar expli-
cativ, care, sperăm să fie de real folos persoanelor ce se pregă-
tesc sau deja profesează în domeniul consilierii familiei. 

Adresez cele mai călduroase mulţumiri masteranzilor de 
la specialitatea Consilierea şi educaţia familiei a UPS „Ion 
Creangă” din Chişinău, fiicei şi colegei mele Calaraş Carolina, 
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar de la catedra 
Ştiinţe ale Educaţiei, pentru ajutorul acordat în selectarea şi 
adaptarea poveştilor şi povestioarelor terapeutice (prezentate 
la finele lucrării în instrumentar). 

Această lucrare este o dovadă a faptului că, pe lângă frag-
mentarea existentă în pedagogia, psihologia, terapia şi con-
silierea familiei, sunt mulţi specialişti care favorizează şi pro-
movează integrarea, abordarea complexă a educaţiei şi a ghi-
dării acestei instituţii sociale, unicale şi extrem de importante 
pentru fiecare om şi societate. 

Sunt convinsă că monografia va fi un suport teoretic şi 
ajutor practic eficient pentru cititorii, care se axează pe auto-
perfecţionare, un mod sănătos şi demn de viaţă. 

Vă îndemn să faceţi comparaţii, analize, interpretări sin-
teze şi comentarii, să meditaţi asupra vieţii personale şi fa-
miliale; să încercaţi strategii de metacogniţie, autocunoaştere, 
autoconsiliere şi autoperfecţionare; educaţie, valorificare a 
acţiunii morale în continuumul existenţial. 

 
Autorul 
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PARTEA I 
 
 
 

Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE  
ȘI EVOLUȚIA CONSILIERII FAMILIEI 

 
 

1.1. EXCURS ISTORIC ÎN GENEZA CONSILIERII  
ȘI EDUCAȚIEI FAMILIEI 

 
Analiza tendinței oamenilor spre organizarea optimă a 

existenței sale, spre funcționarea eficientă în cadrul societății, 
o aflăm încă în zorii umanității. Istoria culturii societății și 
antropologia au demonstrat prin dovezi științifice că la toate 
popoarele, începând cu cele mai străvechi timpuri, existau 
anumite persoane cu o experiență mai bogată de viață care 
ofereau sfaturi, îndrumau, sprijineau semenii lor, se împărtă-
șeau cu ideile și strategiile de comportare în situații dificile. 
Acestea deseori erau implicate și în activitățile de inițiere a 
tinerilor, pentru a determina pregătirea lor de viață [49]. Pe 
parcursul evoluției societății și a cunoașterii umane, odată cu 
apariția și delimitarea mai multor domenii de activitate (eco-
nomică, politică, juridică, medicală etc.), fenomenul sfătuirii 
se dezvoltă și se diferențiază treptat, consolidându-se într-o 
activitate socială de ajutorare practică a oamenilor în dificul-
tate. Bineînțeles că premisele fundamentelor teoretice ale 
acțiunii morale, a susținerii și orientării omului în direcția de-
pășirii situațiilor existențiale critice le aflăm în ideile și opera 
celebrilor filosofi ai Antichității. 
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Cercetând problema genezei fenomenului de consiliere, 
R. Ghibson și M. Mitchell au ajuns la concluzia că Platon/ 
Aristocle poate fi considerat primul consilier și fondator al 
acestei activități. Pe bună dreptate, Dialogurile filosofului, 
structurate conform unor teme existențiale importante (Me-
non; Gorgias; Phaidros; Republica, Legile etc.), constituie un 
adevărat tezaur de orientare a educației tinerei generații și de 
influențare a credințelor și deciziei persoanei. Conţinutul Dia-
logurilor denotă chintesența educaţiei, a procesului de con-
siliere și scot în evidență ideea de bază promovată de Platon și 
Academia sa (ce a existat 915 ani), care ne învață că omul tre-
buie iluminat pentru a-l face mai bun [86, p.401]. 

Cunoscând, însă faptul cât de mult Platon a fost influen-
țat de Socrate (469 – 399 î.e.n.), ideile căruia au stat la baza 
formării acestuia ca filosof, nu suntem în drept să neglijăm 
vestita metodă socratică de valorificare a interogației, care 
asigură stimularea reflecției personale (moșirea spirituală / 
maieutica) a oamenilor. Scopul său era – să trezească sau, cum 
spunea Socrate, să moșească sufletele oamenilor prin discuție, 
pentru a antrena individul într-un proces real de meditație 
asupra conduitei și vieții sale. Specialiștii din domeniul psiho-
terapiei și psihologiei morale [24; 33; 51 etc.] consideră că 
Socrate este primul care vorbește despre psihiatru și psiho-
terapie, înțelegând prin aceasta o psihoterapie morală, în sen-
sul de îngrijire și/sau restaurare morală. 

Idei interesante și valoroase privind fenomenul consilierii 
găsim și în opera lui Aristotel Etica Nicomahică, în care 
filosoful abordează esența existenței umane, fundamentând 
filosofia practică, centrată pe virtute/acțiunea morală, viața 
rațională, care presupune, în viziunea filosofului, voință și 
responsabilitate [5]. 
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Evident că analizând folclorul popoarelor lumii, opera 
filosofilor, vom descoperi multe idei importante privind feno-
menul consilierii, chiar dacă acesta nu se numea astfel. 

Dacă ne referim la religie, în plan empiric existențial, ea, 
la fel, reprezintă o formă de spiritualizare, alinare, orientare 
spre perfecțiunea morală și spirituală, care invită omul, nu 
numai la respectarea Divinității, la credință, dar și la reflecții. 
Civilizația umană a demonstrat că educația religioasă poate 
deveni un prilej de fortificare interioară, de identificare de 
sine, de descoperire și urmare a idealurilor, re/convertire a 
persoanei spre universul valorilor spirituale absolute. Alături 
de valorile științifice şi cele morale, merită să subliniem valo-
rile religiei, posibilitățile ei în formarea la om a unei imagini și 
concepții globale, holiste asupra existenței. O atitudine reli-
gioasă autentică cu privire la existența sa, îl îndeamnă pe om 
la analize, judecați și acțiuni cu caracter spiritual și moral 
practic. Astfel, creștinismul prin doctrina sa, promovează 
fapta și modelul lui Iisus Hristos, care conține o terapie (tă-
măduire) morală, centrată pe eliberarea omului de păcat prin 
rugăciune, pocăinţă, mântuirea sufletului [33, p.90-91]. 

În epoca modernă, psihoterapia, care includea și elemente 
de consiliere, avea caracter moral și viza sfera dirijării pasiu-
nilor omului, a modelării conduitei și supunerea acesteia prin-
cipiului rațiunii (R. Descartes; B. Spinoza; M. de Montaigne; 
Im. Kant etc.). Dacă plecăm de la faptul că empiric, procesul 
consilierii este o modalitate de interacțiune și comunicare 
activă, empatică, persuasivă a oamenilor în scopul ajutorării 
persoanei prin acordarea unor sfaturi și îndemnuri, transfer 
de experiență, orientat spre soluționarea problemelor psiho-
emoționale, apoi, lesne, observăm că psihoterapia este strâns 
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legată de consiliere și, invers, consilierea de terapie. În urmă-
torul subcapitol ne vom opri în detalii la acest aspect. Sub-
capitolul vizat este dedicat istoricului consilierii familiei, de 
atât vom încerca să conturăm geneza și evoluția acesteia. 
Consilierea datează cu primele decenii ale sec. al XX-lea, apare 
în SUA din necesitățile legate de industrializarea și urbani-
zarea statului, care afectau variate aspecte ale existenței omu-
lui și, în primul rând, referențialul axiologic, adică valorile lui. 
Evident că la începuturi orientarea consilierii era una educa-
țională. În anii 1930 consilierea era considerată ca o funcție și 
o parte componentă a educației. Fiecare profesor avea respon-
sabilitatea de a consilia elevul în luarea unor decizii sau adop-
tarea unor comportamente. Consilierea în scopul orientării 
profesionale a elevilor a abordat-o J. Davis, care considera că 
orele de limbă maternă trebuie să includă activități de ghidare 
vocațională și acordare a ajutorului în vederea formării con-
cepției despre sine ca ființă socială, orientată spre o viitoare 
ocupație. Un următor pas în consolidarea activității de 
consiliere în cariera profesională l-a realizat F. Parsons. În 
1908 la Boston, F. Parsons a fondat Biroul Vocațional, unde 
acorda asistență vocațională tinerilor, intrând în istoria dome-
niului ca primul consilier de orientare în cariera profesională 
[Apud 49, p.35]. 

În continuare este cunoscută activitatea de consiliere a  
lui E. C. Wiliamson în Universitatea din Minnesota, care a 
fondat teoretic modelul de consiliere profesională în baza 
concepției trait and factor, ce a dominat consilierea până la 
sfârțitul anilor 1950. 

În perioada anilor 1951-1956 apar încercări de diferen-
țiere de status între psihiatri, consilierii, psihologi și asistenții 
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sociali. Conflictul apărut între acești specialiști a frânat conso-
lidarea consilierii, dar, totuși către anul 1955, M. Hahn deli-
mitează funcțiile consilierului psiholog. În această perioadă, în 
Germania, apare profesia de consilier, iar după 1970 şi  unita-
tea de consilier în școli. Ca urmare, în perioada 1973-1985, 
statul impune prin lege ca la 500 de elevi (în școlile germane) 
să activeze câte un consilier [Apud 72]. 

În 1977 în Marea Britanie a fost fondată o asociație de 
consiliere The British Association for Counselling, care se face 
cunoscută în lume prin contribuțiile unui șir de cercetători 
talentați: P. Clarkson; M. Pokorny; J. Mackewn etc. 

Meritul acestei asociații, mai precis, a cercetătorilor pe 
care i-a unit sub egida sa, este definiția consilierii, care foarte 
clar a creionat funcțiile și limitele acesteia.  

Astfel, consilierea este folosirea pricepută și principială  
a relației interpersonale pentru a facilita autocunoașterea, 
acceptarea emoțională și maturizarea, dezvoltarea optimă a 
resurselor personale. Scopul general constă în valorificarea 
ocaziei de a acționa/lucra în direcția unei vieți de calitate. 
Relațiile de consiliere variază în funcție de cerere, însă pot fi 
centrate pe aspectele dezvoltării personalității, pe formularea 
și rezolvarea unor probleme specifice: luarea şi realizarea deci-
ziilor; controlul și depășirea stărilor de criză; dezvoltarea unui 
insight personal; pe lucrul asupra trăirilor afective sau a depă-
șirii conflictelor interioare, inclusiv pe monitorizarea auto-
perfecţionării şi pe îmbunătățirea relațiilor cu semenii. 

În lucrările lui J. Jordan se propune o definiție profesio-
nală a psihologului consilier, în care se descriu funcțiile aces-
tuia și procesul activității de consiliere. Autorul delimitează 
cele trei funcții/roluri de bază a consilierului: 
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a) de remediere și/sau reabilitare în cazul distorsiunilor 
comportamentale şi a dificultăților ce apar; 

b) prevenție şi anticipare a problemelor şi crizelor ce pot 
apare în viitor; 

c) educație și dezvoltare, axate pe ajutorarea oamenilor de 
a-și planifica acțiunile sale pentru a realiza potențialul 
biopsihologic la maximum [Apud 49]. 

Cât privește consilierea familiei, suntem ferm convinși că 
ea apare concomitent cu terapia acesteia. Semnificația origi-
nară a cuvântului terapie/Ѳερaπεia este îngrijire, serviciu, 
tratament, vindecare. Semnificația contemporană a acestui 
cuvânt este: o conversație structurată dintre un specialist și 
clientul său, scopul acesteia fiind alinarea suferinței sau vin-
decarea prin cuvinte [49, p. 13]. 

Cu siguranță că fenomenul consilierii familiei este tot atât 
de străvechi ca și familia. Este cunoscut faptul că în viața 
cotidiană, practic la toate popoarele, persoanele și familiile în 
etate, cu o experiență existențială mai bogată, susțineau 
familiile tinere și pe cele în dificultate prin sfaturi și sugestii. 
În acest sens o contribuție substanțială a adus și continuă să 
aducă biserica. Specialiștii din domeniul consilierii chiar deli-
mitează consilierea spirituală, centrată pe orientarea spre 
mântuirea sufletului, purificarea acestuia [24; 32; 33 etc.]. 

Ca ramură terapeutică și profesie, terapia familială este 
relativ tânără, are, aproximativ 60-65 de ani. Ideea psihotera-
piei a fost concepută abia spre sf. sec. al XIX-lea. Motivele sunt 
complexe și includ următoarele aspecte socioistorice: 

– în relațiile de cuplu și relația părinte-copil exista o 
ierarhie clară și strictă; 
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– divorțul, în majoritatea comunităților, nu a reprezen-
tat o opțiune; 

– a avea sau nu copii, pentru familie, nu a reprezentat o 
opțiune; 

– exista un control strict asupra familiei nucleare și, în 
același timp, acesteia i se oferă sprijin, atât din partea 
familiei extinse, cât și din partea comunității; 

– cosmologia sau religia grupului a oferit direcții clare 
referitoare la ce este și ce nu este corect din punct de 
vedere moral, iar sexualitatea a fost percepută mult 
timp ca fiind o obligație. Principalele preocupări ale 
oamenilor au fost munca și supraviețuirea, iar în cazul 
apariției unor probleme se recurgea la rugăminte 
și/sau exorcism/practici magice de alungare a duhu-
rilor rele [49, p.17-18]. 

Apariția și dezvoltarea psihologiei ca știință, delimitarea şi 
fundamentarea ramurilor acesteia, apoi a genialei idei a lui  
S. Freud, ce viza terapia prin cuvinte, istoricul practicii terapeu-
tice de jumătate de secol – toate au servit drept bază şi context 
epistemologic favorabil pentru constituirea terapiei familiale. 

Interesul pentru o abordare a problemelor la nivel de 
familie a fost încurajat de anumite constatări. 

O parte din terapeuți, mulți dintre ei, psihiatri cu formare 
psihanalitică, erau nemulțumiți de rezultatele terapiei indivi-
duale, deoarece vindecarea în cursul spitalizării, la revenirea 
pacientului în mediul familial, îl readucerea pe acesta la starea 
anterioară. În alte cazuri, pacientul care a fost tratat individual 
a devenit asimptomatic, iar simptomul apărea la un alt mem-
bru al familiei. Aceste observații i-au determinat pe specialiștii 
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din domeniul vizat să acorde atenție familiei bolnavilor și să 
cerceteze posibila legătură dintre problema pacientului și ceea 
ce se întâmplă în cadrul familiei [49, p.19]. 

Totodată, în sec. XX, mai cu seamă după al II-lea război 
mondial, au existat multe persoane care au suferit din cauza 
stresului posttraumatic și a distresului, iar numărul specialiș-
tilor era redus. Sexualitatea nu mai reprezenta o temă inter-
zisă. Astfel, apare terapia de grup, apoi terapia şi consilierea 
axată pe problemele sexuale și planificarea familiei. 

Evident că pionerii terapiei familiale au început să lucreze 
fără a avea o bază științifică sau o teorie coerentă pentru a 
înțelege şi explica ce se întâmplă în cadrul familiei. De aseme-
nea, nu știau după ce principii să se ghideze în discuțiile simul-
tane cu mai multe persoane. 

Pentru a crea o teorie care ar fi asigurat înțelegerea acestui 
fenomen social complex – familia, au început să fie împru-
mutate idei din alte domenii ale științei. Se consideră că au 
fost preluate idei din medicină, teoria generală a sistemelor și 
din domeniul ciberneticii [49, p.20]. 

Clinicienii au considerat că prin esenţa sa conceptul de 
sistem reprezintă o metaforă utilă pentru descrierea unei fa-
milii. Familia, în ansamblul său, structural-funcţional, posedă 
caracteristicile unui sistem: 

– este formată din părți/componente, subsisteme care 
alcătuiesc un tot întreg; 

– acest întreg depășește simpla sumă a părților compo-
nente, datorită rețelei complicate și interconexe a rela-
țiilor care există între ele. 

Fiecare familie, la rândul ei, face parte dintr-un întreg și 
mai mare, de exemplu, familia extinsă și comunitatea. 
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Cibernetica a ajutat să se înțeleagă modul în care familia 
își menținea stabilitatea în cazul unor schimbări din interiorul 
ei sau din exterior. 

Spre deosebire de celelalte ramuri, terapia familială nu are 
un tată fondator sau o mamă fondatoare [49, p.20]. Diferiți te-
rapeuți în diferite state ale lumii, au început să invite familiile 
pacienților la ședințe, aproximativ, în aceeași perioadă. Totuși, 
necesitatea precizării unui nume notoriu, care a avut o semni-
ficație decisivă în traducerea ideilor abstracte sistemice și ciber-
netice în practica terapeutică a familiei, ne face să menţionăm 
pe Gregory Bateson (1904-1980), care poate fi considerat unul 
din fondatorii Terapiei Familiale sistemice / TMS. 

Dacă e să corelăm terapia cu educația familiei și consilie-
rea ei, o analiză elementară a esenței acestor fenomene spe-
cifice, demonstrează interconexiunea indispensabilă a lor și 
distorsionarea activității specialistului, care ar considera că 
realizează numai terapia familiei fără a o consilia și educa. La 
fel, dacă abordăm separat terapia familiei, în afara consilierii și 
a educației, chiar și atunci, când avem suferinzi psihici, activi-
tatea dată nu va corespunde realității, deoarece tratarea prin 
cuvânt, prin schimbarea cognițiilor, atitudinilor și comporta-
mentelor include un ansamblu de intervenții ce țin de ambele 
domenii de activitate. Acesta este motivul apariției fenome-
nului integrării intervențiilor în domeniul vizat, iar mulți spe-
cialiști utilizează într-o manieră generică conceptul de consi-
liere și psihoterapie. În sprijinul susţinerii acestei atitudini, scrie 
I. Dafinoiu [27, p.20], putem invoca următoarele argumente: 

– în domeniul manifestărilor psihice și celor comportamen-
tale nu există un standard unanim acceptat al norma-
lității, iar atunci când se operează cu dihotomia normal/ 
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patologic, granița dintre acestea este un fir foarte sinuos, 
care traversează, de multe ori, teritorii disputate de am-
bele instanțe; ori, în zona acestor teritorii disputate, dife-
rența dintre psihoterapie și consiliere devine superfluă; 

– în foarte multe cazuri consilierii și psihoterapeuții utili-
zează tehnici și modele ale schimbării, asemănătoare 
(nondirectivismul lui C. Rogers, considerat principiu 
fundamental al consilierii, este utilizat în grade diferite și 
de psihoterapeuți); 

– apariția psihoterapiilor scurte, centrate în mod deosebit 
pe prezent, face inoperant criteriul perspectivei istorice 
propus de Longley pentru a diferenția între consiliere și 
psihoterapie. 
În pofida acestor considerații cu care suntem absolut de 

acord, există situații speciale, atunci când este evidentă necesi-
tatea și eficiența consilierii psihopedagogice, care are, cu precă-
dere, un rol preventiv și unul de formare-dezvoltare a perso-
nalităţii. Ea îndrumă persoana, îi oferă sprijin moral, o învață 
să prevină și să depășească eventualele situații de criză, să con-
știentizeze și să-și pună în valoare disponibilitățile și resursele 
pentru a se adapta optim la realitate [32, p.16] și a urma un 
mod sănătos și demn de viață. După cum se poate observa 
aceste schimbări au caracter evolutiv și, în mare măsură, edu-
cativ, în timp ce munca cu persoanele ce au dereglări clinice, 
etichetate cu un diagnostic psihiatric, necesită intervenția psi-
hoterapeutului și/sau a psihiatrului, care presupune schimbări 
structurale mai profunde de tip revolutiv [27, p.19]. Educația 
familiei în cadrul societății se pare că începe odată cu întemeie-
rea statului, așa cel puțin, consideră cercetătorii din domeniul 
antropologiei. Evident că idei valoroase cu privire la educația 
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familiei întâlnim în pedagogia populară, în operele marilor 
filosofi din toate timpurile, însă fundamentarea științifică se 
poate clar evidenția doar după întemeierea și consolidarea pe-
dagogiei ca știință, ceea ce a contribuit la delimitarea mai mul-
tor domenii/ramuri, printre care se află și Pedagogia familiei. 

În acest sens, cercetările noastre realizate circa 30 de ani au 
contribuit la completarea conceptului de educație a familiei 
prin fundamentarea teoretică și metodologică realizată din per-
spectiva educaţiei permanente / educaţiei pe parcursul vieţii. În 
contextul dat a fost fundamentat științific și experimentat 
Sistemul educației pentru familie, care include reperele teore-
tice, epistemologia și axiologia, concentrate în cadrul concep-
tual. Curriculumul educației pentru familie și reperele meto-
dologice, care include conţinuturi, modele, strategii și tehno-
logii de educație pentru familie [22, p.196-199]. În concluzie, 
postmodernitatea relevă noi tendințe de abordare a educației și 
consilierii familiei, care sunt provocate de noile condiții socio-
economice, schimbările evolutiv-adaptative a persoanei și fami-
liei, inclusiv, de dezvoltarea și integrarea școlilor de terapie şi 
consiliere familială. 

 
 
1.2. ŞCOLI DE TERAPIE ȘI CONSILIERE A FAMILIEI 

 

În ordinea apariţiei cronologice deosebim umătoarele şcoli 
de terapie şi consiliere a familiei: 

I. Terapia familială structurală, implicit consilierea fami-
lială structurală / CFS, care se bazează pe un șir de supoziții: 

– familia îndeplineşte un ansamblu de funcţii (biologică, 
economică, educativă, psihologică, culturală şi socială). 
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Respectarea acestora asigură protecţie, îngrijire, susţinere 
tuturor membrilor ei, în esenţă, familia este instituţia so-
cială primară, dar şi fundamentală, ce oferă securizare, 
sprijin psihomoral, echilibru, educaţie şi sănătate; 

– familia are o structură clară, definită prin relaţiile ierar-
hice şi hotarele/graniţele dintre membrii ei; 

– relaţiile ierarhice şi acţiunile membrilor familiei sunt 
definite de anumite reguli şi prescripţii, care determină 
modul vieţii/convieţuirii şi colaborării în cadrul acesteia; 

– hotarele/graniţele consemnează subsistemele în cadrul 
sistemului familial (subsistemul soţilor, părinţilor; al frat-
riei, bunicilor, nepoţilor etc.); 

– regulile şi structura pe care o stabileşte familia (membrii 
ei adulţi), pot fi observate şi identificate din exterior (de 
specialistul consilier/terapeut); 

– familia trebuie să aibă o structură funcţională (trăsăturile 
de bază: adaptabilitatea; coeziunea etc.), adică subsis-
temele ei să fie flexibile, gata de a se înlocui; completa, să 
ofere ordine mutuală etc. 
Reprezentanţii terapiei familiale structurale sunt: Sal-

vador Minuchin, Braulio Montalvo, Jorge Colapinto. 
Terapia/consilierea familială structurală se bazează pe stu-

diul şi revitalizarea structurii şi a hotarelor dintre relaţiile sub-
sistemelor familiale [49, pp.88-91]. 

Dificultăţi posibile: 
– împletirea/enmeshment – hotarele dintre subsisteme 

sunt prea permiabile (de ex.: este întrebat ceva adul-
tul, iar copilul – răspunde etc.); 
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– detaşare/disengagement – hotarele sunt prea rigide (de 
ex.: unul suferă, iar ceilalţi se ocupă cu nişte activităţi 
de parcă nimic nu se întâmplă); 

– coaliţie transgeneraţională – subminarea autorităţii 
părinţilor prin implicarea bunicilor etc. 

Scopul consilierii şi terapiei constă în dezvoltarea unei 
structuri noi sau restabilirea funcţionalităţii celei vechi în baza 
analizelor autocunoaşterii şi intercunoaşterii. 

Terapia/consilierea este axată pe îndeplinirea a trei sarcini: 
a) afilierea/joining – dezvoltarea unei legături cu familia; con-
silierul devine parte din sistemul familial; b) observarea şi mo-
nitorizarea permanentă; alcătuirea unei hărţi a relaţiilor fami-
liale/mapping; c) organizarea unor interacţiuni alternative mai 
funcţionale (oferă susţinere, orientare-direcţie, provoacă com-
portamente, încurajează, blochează anumite înteracţiuni. 

Metode şi tehnici:  
– definirea hotarelor/graniţelor boundary making 

înscenarea/enactment; dezechilibrarea-schimbarea 
unor relaţii ierarhice disfuncţionale/unbalancing. 

Se exersează interacţiunea de tip aici şi acum şi mai puţin 
se analizează evenimentele din trecut; se incită discuţii despre 
probleme prezente ale familiei. 

Metodele şi tehnicile care se aplică în abordarea consilierii 
familiale structurale ţin de analiza, conştientizarea relaţiilor 
familiale şi orientarea spre edificarea unor interacţiuni alter-
native optime. 

II. Terapia / consilierea familială strategică / CFS 
Consilierea familială strategică este orientată spre elabo-

rarea-realizarea unui plan general de acţiune pentru atingerea 
scopului de armonizare a relaţiilor familiale [49, pp.93-95]. 
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CFS include un ansamblu de elemente psihoterapeutice şi 
de consiliere, axate pe un mod comun de gândire, ca de 
exemplu terapiile scurte (P. Watzlawick; J. Weakland; R. Fisch) 
şi terapia centrată pe soluţionarea problemelor (J. Haley).  

Reprezentanţii de vază sunt: Chloe Madaneş, Peggy 
Papp, Olga Silverstein, J. Haley, R. Fisch etc. 

CFS se bazează pe următoarele supoziţii: 
– viaţa este complexă, dificultăţile sunt inevitabile şi 

deseori vin una după alta; 
– modalităţile ineficiente de rezolvare pot transforma 

dificultatea apărută în altă problemă şi contribuie la 
menţinerea sau înrăutăţirea situaţiei; 

– se pot dezvolta cercuri vicioase (comportamente vici-
oase, soluţii ineficiente, presupuneri, conflicte dintre 
actorii familiali sau sociali); 

– oamenii sunt fiinţe strategice (fac planuri, structu-
rează acţiunile decid etc.); 

– orice relaţie umană include, deseori, şi o componentă 
de luptă pentru putere. 

Scopul consilierii: renunţarea persoanei la modalitatea 
ineficientă de rezolvare a problemei (dacă ceva nu funcţio-
nează, beneficiarul încearcă altceva, uneori strategia poate fi 
una neobişnuită, alogică etc.). 

Caracteristicile CFS: 
– se ţine cont de toţi membrii familiei; 
– invitarea la simularea comportamentului în descrierea 

problemei; intervenţia este orientată spre căutarea şi 
găsirea comportamentelor noi, reuşite; 

– intervenţiile sunt unicale – reţete gata nu sunt; 
– şedinţa de consiliere este scurtă, uneori este una sau 

cel mult două; 
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– asumarea responsabilităţii de către beneficiar, pentru 
schimbare şi elaborarea unor perspective existenţiale 
noi (cu susţinerea specialistului). 

Procesul consilierii constă din 4 etape: 
1. analiza/evaluarea tiparului interacţional din jurul 

problemei şi a încercărilor de soluţionare a acestora. 
2. elaborarea strategiei pentru întreruperea sau anihila-

rea secvenţei negative a cercului vicios (împreună cu 
beneficiarul). 

3. traducerea strategiei alese în acţiuni concrete. 
4. monitorizarea rezultatului şi reajustarea intervenţiei la 

necesitate şi context. 
Noi utilizăm deseori acest tip de consiliere, valorificând 

cu succes şi a 5-a etapă: de elaborare şi abordare a unor noi 
perspective existenţiale, în caz dacă se mai repetă dificultatea. 

III. Consilierea familiei în baza terapiei sistemice Milano 
Echipa din Milano a fost formată din Mara Selvini 

Palazzoli; Giuliana Prata, Luigi Bascolo şi Gianfranco Cecchin 
în anul 1967 [49, pp.56-61]. 

TSF a trecut prin mai multe etape de evoluţie. La început 
în centrul atenţiei a fost comunicarea din cadrul familiei, se 
observau tiparele de comunicare şi se elabora o intervenţie 
care prescria un anumit ritual – secvenţă comportamentală 
care urma să fie implementată după şedinţă sau se realiza atri-
buirea unei conotaţii pozitive comportamentelor tuturor 
membrilor familiei, inclusiv celui simptomatic. Apoi echipa a 
practicat metoda interviului familial, în baza căruia se elabo-
rau strategii de intervenţii eficiente. În continuare, echipa a 
fost influenţată de ideile lui G. Bateson (1904-1988) şi s-a axat 
pe terapia explicaţiilor ineficiente a familiei pentru ceea ce se 
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întâmplă, acestea înlocuindu-se prin explicaţii noi, mai efi-
ciente. Schimbarea are loc la nivelul sistemelor de convingeri 
(în baza unor conversaţii ce ar contribui la formarea noilor 
informaţii şi convingeri, care ar avea la baza trei principii 
călăuzitoare: ipotetizarea, circularitatea şi neutralitatea (1980). 

Ipotetizarea constă în generarea conştientă a ipotezelor 
privind problema din sistemul familial. Ipotezele trebuie să fie 
cât mai variate, apoi se discută în echipă. Ipotezele pot fi 
liniare şi circulare. La început ele sunt parţiale, iar mai apoi 
sistemice (dacă cuprind cel puţin 3 persoane din familie). 
Explorarea ipotezelor este eficientă dacă acestea ţin, mai întâi 
de prezent, apoi de prezent şi trecut, în final – de viitor. Ipo-
tezele menţin ordinea în conversaţia consilier-beneficiar. 

Circularitatea include 3 aspecte: a) atenţia la răspunsurile 
membrilor familiei (interviu – investigarea ştiinţifică clasică). 
Elementele cercului sunt: ipoteza consilierului – întrebarea 
prin care se trasează ipoteza – analiza răspunsurilor pentru a 
elabora o nouă ipoteză – răspunsurile verbale şi nonverbale se 
observă atent; întrebări de testare a ipotezei; b) includerea în 
interviu, pe rând, a tuturor membrilor familiei pentru a-şi 
exprima punctul de vedere. Organizarea conversaţiei colec-
tive; c) folosirea întrebărilor pentru testarea ipotezelor – între-
bări circulare (vizavi de conţinutul şi calitatea relaţiilor, comu-
nicării, convingerilor etc.), dar pot fi şi întrebări ce solicită 
reflecţia fiecărei persoane. 

Acest proces conduce la generarea unor noi informaţii 
utile familiei, prin implicarea activă a membrilor familiei. 

Neutralitatea se manifestă la trei nivele: faţă de persoană; 
neutralitatea faţă de orice idee discutată în cadrul conversaţiei 
şi neutralitatea faţă de schimbare. 
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Atitudinea dată a consilierului, are o conotaţie parado-
xală. Dacă după şedinţa cu familia, membrii ei nu pot răs-
punde la întrebarea de partea cui a fost consilierul, înseamnă 
că specialistul a respectat neutralitatea. 

În cadrul acestui tip de intervenţie se poate utiliza şi va-
riate metode de relaxare. 

IV. Terapia/consilierea centrată pe soluţie 
Reprezentanţii: Steve de Shazer şi Insoo Kim Berg (soţ şi 

soţie), au fost influenţaţi puternic de Milton Erickson şi Şcoala 
de la Palo Alto (pentru a fi eficientă o terapie nu trebuie nu-
maidecât să fie de durată, ea poate fi scurtă/brief therapy). 
Adepţii acestei teorii afirmau că eficienţa intervenţiei nu presu-
pune numaidecât explorarea şi înţelegerea cauzelor/rădăcinilor. 

În 1978, S. Shazer şi Kim Berg au întemeiat Centrul de 
Terapie Scurtă / Brief Family Therapy Centre, filosofia de bază a 
acestuia: Dacă ceva nu funcţionează, încearcă să faci altceva. 
Plecând de la această idee în 1982 soţii au publicat un articol în 
care au descris noua orientare, iar terapia au numit-o Terapie 
centrată pe soluţie/solution focused therapy. Atenţia specialiş-
tilor se permută de la probleme spre soluţii [49, pp. 67-69]. 

Principii fundamentale ale TCS: 
– centrarea pe prezent şi pe viitor, trecutul este pe planul 

doi – vizitarea acestuia se face doar pentru identifica-
rea unor resurse în viaţa beneficiarului; 

– centrarea pe resursele beneficiarului: specialistul are o 
viziune pozitivă despre acesta, considerându-l compe-
tent şi în putere să depăşească dificultăţile; 

– schimbarea este inevitabilă – poziţia ocupată şi insuf-
lată beneficiarului de către specialist; 
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– exerciţii – identificarea exerciţiilor ce reprezintă rolul-
cheie în construirea soluţiilor; 

– paşii mici sunt semnificativi – se organizează călătoria 
beneficiarului de la problemă la soluţie cu paşi mici. 
Beneficiarul se convinge că schimbările mici declan-
şează schimbări mari în sistemul familial; 

– beneficiarul ca expert, iar specialistul joacă rolul unui 
ghid atent. Beneficiarul este considerat expert şi deci-
dent al propriei vieţi. 

Conversaţia în cadrul consilierii include: 
– ascultare activă şi atentă, centrată pe identificarea unor 

soluţii, competenţe, exerciţii etc.; 
– transformarea expresiilor beneficiarului în descrieri 

concrete în termeni comportamentali; 
– uimire sinceră şi admiraţie (manifestate de consilier) 

pentru soluţiile găsite de beneficiar; 
– constatări pozitive, aprobare, încurajare şi compli-

mente adresate beneficiarului; 
– rezultatul evidenţiat pe marginea ideilor prezentate de 

beneficiar. Sumarizarea oferă posibilitate pentru ac-
centuarea, repetarea sau evidenţierea resurselor bene-
ficiarului – reformulare pozitivă, recadrarea/resem-
nificarea – prezentarea într-un nou context/cadru. 

Etapele principale: 
1. Discutarea problemei pentru scanarea resurselor, com-

petenţelor soluţiilor beneficiarului (notarea lor). 
2. Identificarea scopurilor şi a obiectivelor. 
3. Scalarea – tehnică ce ajută la monitorizarea schimbării 

şi se poate realiza cu ajutorul întrebărilor de scalare 
(punctele 1 …. 10 pe o scală şi identificare a poziţiei  
beneficiarului pe ea). 
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4. Formularea sarcinilor comportamentale concrete (pa-
şii mici pe care îi corelăm cu obiectivele). 

5. Monitorizarea progresului prin scalare şi observaţii; 
identificarea şi analiza atingerii obiectivelor şi a scopului. 

V. Terapia/consilierea colaborativă 
Scopul TC constă în dezvoltarea unor noi semnificaţii  

şi soluţionarea problemei prin dialog/dis-solution. Esenţial 
aici este modul în care se discută sau se conversează despre 
experienţe (consiliere/terapie conversaţională – conversatio-
nal therapy). Consilierea colaborativă presupune implicarea 
activă a beneficiarului. 

Condiţiile pe care le creează specialistul: 
– transparenţa (specialistul poate explica beneficiarului 

motivul adoptării unui anumit mod de lucru, poate 
împărtăşi unele experienţe de viaţă pe care le con-
sideră utile acestuia; deciziile şi comportamentele  
sale etc.; 

– normalizarea – în conversaţie se valorifică un limbaj 
obişnuit, accesibil; se evită limbajul pur profesional; 

– atitudinea caldă de invitare/incitare pentru a experi-
menta idei, soluţii, comportamente noi; a evalua stilul 
consilierii, a rezultatelor obţinute etc.; 

– se discută ce este relevant pentru beneficiar în fiecare 
şedinţă (pentru fiecare aspect); 

– tolerarea ambiguităţii şi a unor idei contradictorii [49, 
pp.74-76]. 

Reprezentanţii de vază sunt: Harlene Anderson; Harry 
Goolishian; Lynn Hoffman (TC apare în anii 1960-70). 

VI. Terapia/consilierea centrată pe reflecţie (valorifica-
rea echipei de reflecţie) 
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Specificul terapiei şi/sau consilierii constă în organizarea 
unui anturaj special, se utilizează o mobilă cu oglinzi, care 
desparte 2 odăi adiacente. Echipa de specialişti se afla într-o 
odae, iar familia consiliată în a doua, fiind separate prin og-
lindă, astfel, încât primii puteau observa şi auzi familia, iar 
aceasta nu vedea echipa de specialişti [49, pp.78-81]. 

Mai târziu Tom Andersen a renunţat la separarea părţi-
lor, iar discuţiile în echipă se desfăşurau în prezenţa şi cu 
participarea familiei consultate. 

Scenariul consilierii include: 
1. Specialistul explică modalitatea de lucru beneficiaru-

lui sau familiei şi cere acordul ei. 
2. Conversaţia iniţială – observată de o echipă de tera-

peuţi/consilieri de reflecţie. 
3. După un anumit interval de timp specialistul invită 

echipa să-şi expună ideile referitoare la cele auzite în 
cadrul interviului. Echipa conversează, iar familia şi 
consilierul sunt în poziţia de observator. 

4. Echipa de reflecţie revine la poziţia ei de observator, 
iar familia comentează ideile exprimate de echipă. 

Principii care necesită respectare: 
– atitudine colaborativă; 
– respect faţă de autonomia fiecărei persoane (se discută 

după dorinţă etc.); 
– dialogul cuprinde: imaginea situaţiei; explicaţiile 

situaţiei/cazului şi alternativele acestora; 
– atenţie la reacţiile participanţilor; 
– echipa de reflecţie este atentă la explicaţiile sale; 
– se evită blamarea/învinovățirea, critica, atribuirea unor 

intenţii negative, desconsiderarea, patologizarea etc.; 



32 
 

– se încearcă includerea în reflecţii a tuturor ideilor 
expuse de membrilor familiei. 

În consilierea centrată pe reflecţie, numărul optim al echi-
pei este de trei-patru persoane, timpul optim pentru reflecţii 
este de 10 – 15 min., iar ultimul cuvânt îl are familia. 

VII. Terapia/consilierea narativă 
Terapia/consilierea narativă apare în cadrul TSF spre sf. 

anilor 1980, iar în anii 1990 devine una din cele cea mai puter-
nice orientări în domeniul de referinţă. 

Reprezentanţii de vază: Michael White (Australia) şi 
David Epston (Noua Zeelandă). 

În centrul atenţiei este povestirea sau naraţiunea. Acestea 
se referă la modul în care alegem să filtrăm experienţele din 
multitudinea lor şi să le povestim consilierului, alegând anu-
mite cuvinte, expresii şi metafore. Există povestiri personale şi 
sociale. Trebuie să ţinem cont de faptul că anumite povestiri 
personale sau familiale pot domina viaţa persoanei sau chiar a 
întregii familii, împiedicând punerea în scenă a propriei 
povestiri [49, pp.83-86]. 

Se întâmplă că povestirile personale sau familiale nu ex-
plică experienţele, sunt contradictorii uneori, iar în unele fa-
milii, povestirile diferitor membri ai acesteia vin în conflict. 
Scopul terapiei şi consilierii narative constă în construirea 
unor povestiri noi, care oferă noi opţiuni. Beneficiarul este 
autorul principal al povestirii alternative, iar specialistul are 
rolul de coautor sau editor. 

Metafora editorului îi aparţine lui Lynn Hoffman / like a 
friendly editor, a fost iniţiată în 1993. 

Condiţiile consilierii narative: 
1. Să citească/asculte cu atenţie povestirea pentru a 

identifica problemele şi contextul. 
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2. Scanarea povestirii pentru a identifica dificultăţile, la-
cunele, incoerenţele, invitând beneficiarul să comple-
teze povestirea; clarifică unele aspecte. 

3. Observarea, examinarea şi clarificarea contradicţiilor, 
aspectelor conflictuale şi comentarea lor. 

4. Realizarea deconstrucţiei, adică urmărirea istoricului 
ideilor şi a modului valorificării acestora în povestire. 

5. Se observă părţi sau detalii interesante şi originale a 
povestirii, care pot fi dezvoltate împreună, adăugând 
detalii sau schimbând unele personaje şi detalii. 

6. În rezultat, ca produs al CN se conturează o povestire 
nouă, mai coerentă, interesantă, iar beneficiarul este 
mulţumit, el poate împărtăşi creaţia lui cu alte per-
soane, care se confruntă cu acelaşi tip de probleme. 

Metodele şi tehnicile utilizate: întrebări specifice ce pro-
voacă descrierea/naraţiunea; ascultarea activă; externalizarea 
prin povestiri sau scrisori terapeutice/epistole; analize şi co-
mentarii, resemnificarea. 

În identificarea şi analiza succintă a celor şapte şcoli de te-
rapie familială ne-am axat pe imperativele integrării cu proce-
sul de consiliere a familiei şi desigur că pe eclectismul tehnic. 

 
 

1.3. INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA ONTOLOGICĂ  
COMPLEXĂ A FAMILIEI: DEFINIŢIE ŞI CADRU 

CONCEPTUAL 
 

Schimbările socioculturale, progresul ştiinţei şi tehnicii, 
centrate pe formarea-dezvoltarea personalităţii apte pentru 
integrarea socială optimă, realizată în contextul educaţiei per-
manente şi a autoeducaţiei, au exercitat o influenţă puternică 
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asupra evoluţiei tuturor domeniilor de sprijinire a omului, 
inclusiv asupra consilierii, psihoterapiei şi terapiei familiei. 
Până la sf. anilor ’60, psihoterapia a fost dominată de trei şcoli 
ce aveau la bază trei sisteme închise, cea psihanalitică, roger-
siană şi comportamentală [27]. 

Problemele lumii contemporane, dar şi aprofundarea şi 
extinderea posibilităţilor de realizare a omului, dorinţa lui de 
autoperfecţionare, ritmul accelerat al vieţii, după anii '80, au 
contribuit la apariţia şi dezvoltarea unui număr impunător de 
abordări şi modele psihoterapeutice, de consolidare a consi-
lierii, terapiei familiei, ceea ce a provocat o criză a sistemelor 
închise şi declinul gândirii rigide, înguste, axate pe o anumită 
şcoală. Abordând ideea integrării în domeniul psihoterapiei, 
J.C. Norcross, C.F. Newman [55 pp.28-32], I. Dafinoiu [27, 
pp.25-28], I. AL. Dumitru [32, pp.17-19], menţionează că si-
tuaţia dată este tot atât de veche ca şi însăşi psihoterapia, iar 
ultimele două decenii ale secolului al XX-lea au fost marcate 
de creşterea tendinţelor integrative, nu numai în interiorul 
psihoterapiei, dar şi între psihoterapie şi consiliere. Autorii 
explică acest proces prin interacţiunea a cel puţin opt factori: 

– proliferarea metodelor şi abordărilor terapeutice; 
– inadecvanta teoriilor exclusive; 
– mediul socio-economic; 
– succesul terapiilor scurte, centrate pe problemă; 
– posibilitatea de a studia şi experimenta variate trata-

mente într-o viziune inregrativă; 
– diferenţe nesemnificative între terapii în ceea ce pri-

veşte eficienţa rezultatelor înregistrate; 
– recunoaşterea faptului că o serie de trăsături comune 

terapiilor, contribuie la diversificarea şi optimizarea 
rezultatelor obţinute; 
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– dezvoltarea unei reţele profesionale care are ca obiec-
tiv integrarea variatelor forme şi metode. 

Realizând un studiu teoretic de tip inter-, pluri, şi trans-
disciplinar, venim cu un şir de consideraţii şi argumente în 
susţinerea şi completarea acestor factori, urmând ideea integ-
rării terapiei şi consilierii familiei. 

Accepţiunile cu privire la imperativele teoretice şi practice 
ale integrării în domeniul psihoterapiei, terapiei familiei, 
consilierii şi psihoterapiei, formele de manifestare a acesteia 
(electismul tehnic; integrarea teoretică; factorii comuni) plus 
analiza experienţei îndelungate de consiliere a familiei (schim-
bările pozitive în domeniul vizat), ne-au condus spre ideea 
conceperii şi fundamentării teoretico-metodologice a consilie-
rii ontologice complexe a familiei / COCF. În esenţă, activitatea 
noastră practică de consiliere a familiei (de circa 30 de ani), 
analiza experienţei acumulate şi pregătirea masteranzilor în 
domeniul vizat la specialitatea Consilierea şi educaţia familiei, 
a permis şi a susţinut valorificarea unei consilieri ample, în 
cadrul căreia realizăm sprijinul şi îndrumarea persoanei/fami-
listului şi a familiei, plecând de la valorile şi perspectivele 
existenţei umane, de la originile şi premisele apariţiei omului 
şi a creării familiei (ontologie) prin utilizarea analizelor, ref-
lecţiei şi valorificării actualizării de sine/autoactualizare şi, fi-
nalizând cu formarea competenţelor şi deprinderilor persoa-
nei de a se ajuta singur pe sine  conştient (autoconsiliere). 

În viziunea noastră, conceptul propus de consiliere on-
tologică complexă a familiei, este de o maximă generalitate, re-
ferindu-se la o activitate psihosocială cu rol de ajutor, spri-
jinire, restaurare morală; de formare şi dezvoltare eficientă a 
personalităţii familistului, părintelui, fiului/fiicei pentru a face 
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faţă, cu succes, solicitărilor vieţii, a depăşi şi/sau a preîntâm-
pina eventualele dificultăţi, situaţii de criză, dar şi a accepta, 
urma şi promova un mod de viaţă sănătos şi demn. Valenţele 
COCF sunt susţinute de caracteristicile esenţiale ale acesteia, 
după cum urmează: 

1. Consilierea ontologică complexă a familiei are ca 
scop provocarea şi consolidarea schimbărilor conştiente de 
tip evolutiv şi prospectiv în ceea ce priveşte cogniţiile, atitu-
dinile şi comportamentul adulţilor şi copiilor/tinerilor în me-
diul familial şi comunitar. 

2. Consilierea ontologică complexă a familiei are carac-
ter filosofic şi psihopedagogic, deoarece îmbina, corelează şi 
integrează valorificarea următoarelor perspective: 

a) filosofică prin implicarea beneficiarului în analize şi ref-
lecţii de tip existenţial, de stabilire împreună cu consi-
lierul a relaţiei cauză-efect, a originilor conflictului inte-
rior sau interpersonal familial; de identificare a soluţiilor 
şi strategiilor de comportare, centrate pe filosofia prac-
tică/acţiunea morală; 

b) psihologică prin implicarea conştientă, activă şi responsa-
bilă a individului/familiei în autodezvoltarea, autoperfec-
ţionarea Eu-lui/actualizarea permanentă de sine în con-
sens cu potenţialul sau biopsihofizic pentru a armoniza 
propria viaţă şi viaţa familială; 

c) pedagogică, centrată pe formarea competenţelor de învă-
ţare a modalităţilor de restructurare şi schimbare a cogni-
ţiilor, atitudinilor şi comportamentelor pentru a se adapta 
la solicitările vieţii familiale, dar, şi pentru a se realiza 
optim în rolurile sociale de soţ, familist, tată, mamă, fiu, 
fiică, bunică, bunic. 
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3. Consilierea ontologică complexă a familiei are la bază 
modelul familistului propriu culturii concrete şi modelul 
filosofic psihoeducaţional al formării şi dezvoltării persona-
lităţii integre, axată pe valorile autentice umane (Bine, Ade-
văr, Sacru, Frumos, Democraţie, Familie, Sănătate etc.). 

4. Consilierea ontologică complexă a familiei integrează 
şi valorifică epistemologia şi filosofia practică, strategiile 
consilierii psihopedagogice, a terapiilor familiale, care ex-
plorează: structura sistemului familial şi substructurile aces-
tuia (relaţiile ierarhice dintre membrii familiei, respectiv, dis-
tanţele fizică şi emoţională; tiparele de comunicare şi relaţio-
nare etc.), modul în care apar, se menţin şi/sau se agravează 
dificultăţile, situaţiile de criză. În centrul atenţiei COCF este 
analiza şi orientarea spre transformare a sistemului de con-
vingeri al familiei prin identificarea scopurilor, ipotetizarea 
problemelor, analiza şi căutarea, deseori, experimentarea solu-
ţiilor; dezvoltarea unor noi semnificaţii, diluarea dificultăţilor 
prin dialog/conversaţie şi resemnificare, exersarea colaborării, 
reflecţiei; elaborării şi analizei perspectivelor existenţiale op-
time, luarea şi monitorizarea deciziilor de către membrii aces-
teia, inclusiv, axarea pe autoajutorare şi autoconsiliere. 

Optăm pentru scoaterea în evidenţă a esenţei ontologice a 
consilierii familiei pentru ca specialistul şi beneficiarul să 
conştientizeze că insightul, catharsisul şi restaurarea morală, 
nu vor fi depline dacă consilierul nu se va axa pe analiza esen-
ţei şi a trăsăturilor generale ale existenţei omului/familiei, 
originile creării familiei concrete, coordonatele şi principiile 
teoriei cilului de viaţă al familiei [49], cultura de gen [80] şi 
intimitate [17], conducând percepţia şi cogniţiile celui consi-
liat spre înţelegerea iubirii de sine şi a apropiatului în con-
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textul profundului umanism, a filosofiei practice, centrată pe 
acţiunea morală şi autoperfecţiunea spirituală. 

Consilierea ontologică complexă a familiei se adresează 
membrilor acesteia, indiferent de vârstă (adulți, copii, per-
soane în etate), aflate în diverse ipostaze și stadii/etape de for-
mare-dezvoltare a personalității, inclusiv în situații de criză și 
stres, într-o manieră care presupune percepţia familiei în 
complexitatea ei structural-funcțională prin abordarea între-
gului și a conexiunilor dintre părți sau a părților analizate în 
integritatea lor. În contextul vizat, consilierul pleacă de la 
specificul ontologic al familiei și existenței omului în cadrul ei 
și a societății; de la concepția despre om, cultura de gen: teoria 
atașamentelor; teoriile despre intimitate, teoria dublei legături, 
explorate în scopuri psihopedagogice de remediere, prevenire, 
dezvoltare personală și orientare comportamentală. 

În sprijinul procesului de definire şi valorificare a con-
silierii ontologice complexe a familiei, în viziunea noastră, vine 
crearea unor organisme interdisciplinare de psihoterapie (The 
Society for the Exploration of Psyhotherapy Integration / SEPI), 
precum și apariția revistelor Journal of Psyhotherapy Integra-
tion, editat de EEPI; Journal of Integrative and Eclectic Psyho-
therapy, care susţin integrarea terapiilor şi consilierii. 

Evident că există specialiști care se opun integrării, dar și 
ei merg la un dialog deschis, ceea ce a condus la obţinerea 
unui consens și a unei concluzii rezonabile în domeniul psiho-
terapiei contemporane. Nici fragmentarea tradițională (după 
școli terapeutice), nici unificarea prematură în afara iden-
tificării teoriei, tehnicilor sau schemelor eficiente de unificare 
nu vor fi de un real folos nici psihoterapiei și nici clienților 
[27, pp.27-28]. Cât privește integrarea psihoterapie-consiliere 
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ni se pare situaţia mult mai clară, deoarece atât practicienii cât 
și teoreticienii au stabilit câteva caracteristici definitorii ale 
fiecărui proces, au evidențiat și descris formele de manifestare 
a integrării și factorii comuni asociați rezultatelor pozitive ale 
acesteia [27, pp.29-34]. 

Suntem absolut de acord cu specialiștii care afirmă că 
psihoterapeuții și psihiatrii lucrează cu pacienții ce au tul-
burări clinice, care sunt etichetate cu diagnostic psihiatric, iar 
consilierii lucrează cu persoane sănătoase aflate în dificultate, 
cărora le conferă confort moral și le ajută în dezvoltarea 
optimă a resurselor personale: în comunicare, relaționare cu 
semenii, asigurându-le o mai bună integrare în socium [48, 
p.24; 27, p.19 etc.]. Astfel, consilierea poate fi considerată ca 
fiind centrată pe schimbarea evolutivă a persoanei, iar psiho-
terapia se axează pe schimbarea revolutivă, care presupune 
modificări structurale mai profunde. 

Analiza cadrului practic al consilierii familiei (38 spe-
cialiști intervievați) și propria experiență de durată, a permis 
să stabilim un aspect important: chiar dacă consilierul va-
lorifică metode și tehnici din variate terapii (artterapie, ludo-
terapie, meloterapie etc.), acestea sunt integrate organic în 
procesul consilierii, care este orientat asupra optimizării cu-
noașterii de sine, intercunoașterii partenerilor de cuplu; actua-
lizării de sine; centrarea pe aspectele dezvoltării și autoper-
fecționării, formularea și rezolvarea unor probleme de comu-
nicare și relaționare familială; re/educație a copiilor, depășire a 
unor conflicte interioare și/sau interpersonale; situații de criză 
și stres, dificultăţi în procesul învăţării şi muncii. 

În baza studiului teoretic, a celui experiențial și a celui 
experimental, plecând de la formele de manifestare a integrării 
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(J. Norcross; M. Goldfried, 1998); factorii comuni asociați 
rezultatelor pozitive procesului integrării consilierii și psiho-
terapiei (M. Lambert; A. Bergin, 1994); Modelul de consiliere și 
psihoterapie de tip experiențial (I. Al. Dumitru, 2008); Modelul 
Consilierii Integrative Planificate Secvențial pentru Copii / 
modelul SPICC (K. Geldard; D. Geldard; R. Vin Foo, 2013); 
Meta-modelul de etică și resemnificare pentru consilierea efi-
cientă a familiei / MERCEF (Larisa Cuznețov, 2013), princi-
piile analizei genogramei familiei (A. Gherguț, 2011), eco-
harta/ecomap (A. Hartman, 2009), am elaborat Modelul sinte-
tic al consilierii ontologice complexe a familiei. 

În temeiul considerațiilor expuse și a sumarizării accep-
țiunilor teoretice și practice, a analizei esenţei specificului șco-
lilor de terapie familială, propunem următoarea structură a 
Modelului sintetic al consilierii ontologice complexe a fami-
liei / MSCOCF: 

I.1. Fundamente epistemologice. Perspective ale integ-
rării teoretice. Integrarea teoretică presupune o elaborare 
epistemologică, un cadru conceptual, filosofic și etic ce are la 
bază concepția despre om și personalitatea umană; principiile 
ontologice și trăsăturile generale ale existenței umane, a sen-
sului ființei şi perspectivelor ei de viaţă. 

Integrarea teoretică la nivelul modelului include centrarea 
pe cunoașterea și explorarea conștientă a unui ansamblu de 
aspecte relevante ale teoriilor lui: S. Freud (eu-l, supraeul idul; 
procesele din inconștient, mecanismele de apărare; rezistență 
și asociația liberă; transferul); A. Maslow (ierarhia nevoilor 
omului; nevoile fiziologice la nivel inferior/primar; nevoia de 
siguranță; nevoia de iubire și de apartenență; nevoia de rea-
lizare a stimei de sine; nevoia de autoactualizare / nivel supe-
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rior); E. Erickson (opt etape ale vieții omului; crizele sociale 
ale acestuia și depășirea acestora prin gestionarea lor, ce oferă 
individului șansa de a consolida eul, de a se adapta mai efici-
ent la mediu și a avea succes în viată); J. Piaget (teoria dezvol-
tării cogniției și procesul achiziției valorilor morale); L. Kohl-
berg (înțelegerea conceptelor şi dilemelor morale); expectan-
țele morale și luarea deciziilor; J. Bowlby (teoria atașamen-
tului); C. Rogers (consilierea nondirectivă / centrare pe client); 
V. Axline (ludoterapia nondirectivă); F. Perls (terapia gestal-
tistă); R. Bandler și J. Grinder (esenţa programării neuroling-
vistice); B. Skinner (terapia comportamentală); A.T. Beck (tera-
pia cognitiv comportamentală); A. Ellis (terapia rațional-emoti-
vă și comportamentală); W. Glosser (terapia alegerilor realiste). 

Integrarea teoretică se va realiza și la nivelul teoriilor de 
bază cu privire la filosofia valorilor (referențialul acestora și 
scala priorităților valorice personale și familiale); filosofia edu-
cației, ontopsihologie și pedagogie (teorii ale educației, teoria 
finalităților educației/teleologia etc.). 

Integrarea teoretică la nivelul terapiilor familiale, episte-
mologia dominantă ce ține de esenţa conceptelor: de realism, 
constructivism și constructivism social [49, p.35-36]. În acest 
sens au o mare importanță asumpțiile perspectivelor: funcțio-
nalistă și interacționist-simbolică; teoriei schimbului social; 
teoriei conflictului; teoriei cu privire la ciclul vieții familiale 
[Ibidem]; culturii de gen, teoriei dublei legături, teoriei despre 
atașament și intimitate [64; 49, pp.104-117] etc. 

Scopul integrării teoretice rezidă în fundamentarea meto-
delor de consiliere și intervenție, argumentarea regulilor de 
acțiune și organizare a procesului COCF. Deosebit aici mențio-
năm filosofia adoptată și promovată de consilier, care repre-
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zintă chintesența viziunilor, atitudinii sale, a competenței și 
eficienței acestuia; etica conduitei, capacitatea de a realiza un 
demers creativ, care ar conduce persoana sau grupul familial, 
nu doar la depășirea dificultăților, ci ar contribui la formarea 
unor conduite demne, sănătoase, axate pe autoperfecționarea 
continuă. În componenta data, delimităm trei subcomponente: 

I.1. Dimensiunea filosofică care include: 
• atitudinea intelectuală; 
• cunoașterea raționalului şi valorificarea lui ca instru-

ment critic de interogație asupra sensului și valorii 
condiției umane;  

• cercetarea morală; 
• practica moralei / acţiunii şi conduitei morale; 
• explicația coerentă a realului; 
• centrarea pe ontologie – studiul esenței / sensului 

ființei; reflecție asupra vieții omului; 
• centrarea pe filosofia reflexivă; 
• centrarea pe filosofia practică / acțiunea morală; 
• centrarea pe axiologie / filosofia valorii. 

I.2. Dimensiunea consilierii și a terapiilor familiale de 
ansamblu: 

• Consilierea şi terapia familială structurală care 
asigură: 

– re/definirea și îndeplinirea funcțiilor familiei; 
– funcționarea optimă a subsistemelor familiei, a rela-

țiilor ierarhice și respectarea hotarelor dintre mem-
brii ei; 

– suplețea şi funcţionalitatea hotarelor dintre diferite 
subsisteme (claritate, permiabilitate); 

– coeziunea și adaptabilitatea subsistemelor și a între-
gului sistem familial. 
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Scopul consilierii: dezvoltarea subsistemelor familiei, res-
tructurarea relațiilor și crearea unor noi relații, optimizarea 
funcționalității și adaptabilității acesteia. 

• Consilierea și terapia familială strategică asigură: 
– rezolvarea problemelor prin orientarea spre valori-

ficarea unor noi comportamente; 
– evaluarea tiparului interacțional din jurul problemei; 
– încurajarea unor comportamente noi mult mai efi-

ciente pentru comunicarea și relaționarea familială; 
– elaborarea unor noi strategii de conduită și relaționare 

familială. 
Scopul consilierii: dezvoltarea și consolidarea comporta-

mentelor care oferă o definiție nouă, originală și strategică a 
relațiilor familiale. 

• Consilierea și terapia sistemică (Milano) asigură: 
– subminarea și anihilarea cognițiilor, comportamen-

telor și convingerilor ineficiente, familiarizarea cu in-
formații utile sistemului familial; 

– orientarea membrilor familiei spre căutarea și găsirea 
noilor explicații şi soluţii privind unele fenomene ce au 
loc în cadrul familiei; 

– orientarea spre cultivarea noilor viziuni și idei cu pri-
vire la funcționarea optimă a familiei; 

– includerea în procesul consilierii a tuturor membrilor 
familiei/subsistemelor. 

Scopul consilierii: schimbarea convingerilor ineficiente la 
membrii familiei. Principii călăuzitoare: ipotetizarea, circula-
ritatea și neutralitatea. 

• Consilierea și terapia centrată pe soluție asigură: 
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– analiza problemelor din prezent și a celor ce pot apare 
în viitor (trecutul este pe planul doi); 

– axarea pe identificarea resurselor beneficiarului; 
– axarea pe formarea încrederii beneficiarului că schim-

barea pozitivă este inevitabilă; 
– realizarea unor paşi mici, dar semnificativi pentru 

declanșarea schimbărilor mai mari în sistemul familiei; 
– orientarea spre transformarea beneficiarului în expert al 

propriei vieți ce decide direcția și ritmul schimbărilor; 
– identificarea scopurilor în acțiunile și comportamen-

tele de căutare a soluțiilor și monitorizare a schim-
bărilor declanșate. 

Scopul consilierii: căutarea soluțiilor pentru problemele 
apărute în prezent și centrarea pe resursele persoanei pentru a 
evita anumite dificultăţi în viitor. 

• Consilierea și terapia colaborativă asigură: 
– înțelegerea că lucrăm cu problema, iar aceasta repre-

zintă anumite semnificații; 
– transparența deciziei pentru un anumit mod de lucru 

cu beneficiarul/familia; 
– împărtășirea specialistului cu experiențele de viață 

proprii ce pot devine utile beneficiarului; 
– încurajarea experimentării prin idei, strategii şi com-

portamente noi; 
– încurajarea colaborării cu familia la toate etapele 

(identificarea problemei; resurselor, experiențelor și 
căutarea comună a soluțiilor. 

Scopul consilierii: dezvoltarea unor noi semnificații; di-
zolvarea problemei prin dialog/dis-solution și axarea pe con-
versația despre experiențe. 
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• Consilierea și terapia axată pe echipa de reflecție 
asigură valorizarea unui şir de poziţii importante: 

– explicarea și înțelegerea modalității de lucru cu bene-
ficiarul/familia; 

– ascultarea conversației consilier-beneficiar de o echipă 
de consilieri/terapeuți – echipa de reflecție; 

– împărtășirea ideilor de către echipa de reflecție referi-
toare la problema identificată (cu condiția că familia și 
consilierul sunt numai observatori); 

– oferirea familiei consiliate posibilitatea de a-și expune 
și comenta ideile exprimate de echipa de reflecție; 

– oscilarea conversației între cele trei aspecte diferite: 
imaginea privind situația, explicațiile existente pentru 
ceea ce se întâmplă și alternativele (ceea ce s-ar putea 
schimba în imagine și/sau explicații); 

– urmărirea și identificarea unor idei noi, originale pen-
tru a stimula consolidarea diferențelor potrivite. 

Scopul consilierii: explorarea și acceptarea variatelor per-
spective despre realitatea dată și stimularea reflecției. 

• Consilierea și terapia narativă asigură: 
– scoaterea în evidență a povestirilor marginalizate, privile-

giind cunoștințele locale ale persoanelor consultate față 
de discursurile dominante care subjugă viața acestora; 

– identificarea problemei prin povestirea persoanei des-
pre sine și despre familie, lume; 

– depistarea conflictelor interioare sau a celor interper-
sonale din cadrul familiei; 

– încurajarea completărilor sau introducerea unor noi 
persoane, evenimente și comentarea acestora; 
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– crearea unor noi texte/povestiri (despre sine, familie, 
lume) mult mai clare, interesante, coerente și găsirea 
modalităților de promovare a acestora pentru urmarea 
subiectului în viață. 

Scopul consilierii: construirea unor noi povestiri de viață, 
care oferă mai multe opțiuni de auto/perfecționare a persoanei 
și/sau a scenariului familial existențial. 

Există un număr mare de orientări care pot fi aplicate cu 
succes: modelul V. Satir; terapia familială contextuală (I. Bösz-
mènyi-Nagy); terapia familială transgenerațională, terapia de 
familie simbolic-experimentală (C. Whittaker); terapia familială 
funcțională, terapia de familie integrativă etc. 

I.3. Dimensiunea psihopedgogică/educațiojnală asigură: 
– identificarea și parcurgerea eficientă a procesului de 

formare-dezvoltare a personalității copiilor și mem-
brilor adulți ai familiei; 

– facilitarea învățării unor competențe și deprinderi de 
autoactualizare, autoeducație și autoperfecționare de 
partenerul conjugal în calitate de familist, părinte; 

– obținerea unor experiențe și eficiențe sporite în învă-
țare, dar și în viața personală sau/și de familie; 

– cunoașterea și explorarea optimă a particularităților de 
vârstă în viața de familie și educația copiilor; 

– depășirea unor situații-limită/de criză, maturizarea psi-
hoemoțională a persoanei; 

– reechilibrarea conduitei și asimilarea competențelor 
pro-sănătate și a unui mod de viață demn; 

– prevenirea unor dificultăți de comunicare și relațio-
nare familială; comportamentului agresiv, violent; 

– prevenția distorsiunilor de gândire și educație a copiilor; 
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– implicarea activă și responsabilă a persoanei în auto-
dezvoltare și armonizarea relațiilor familiale. 

Scopul consilierii psihopedagogice: integrarea și valorifi-
carea perspectivei psihologiei și pedagogiei umaniste; a onto-
psihologiei și a sprijinirii persoanelor axate pe auto/formarea 
personalității integre și a familiei armonioase. 

II. Filosofia adoptată de consilier 
Principii:  

– centrarea pe valorile autentice; 
– axarea pe respectarea epigenezei (orice aspect nou al vieții 

de familie se construiește pe aspectul premergător/vechi, 
care, într-o anumită măsură îl înglobează). Principiul 
epigenetic ne învață că aspectul vechi nu este înlocuit, dar 
se transformă, îmbinând poziţiile noi şi cele vechi; 

– respectarea unicității personalității și a unicității nevoilor 
celui consiliat; 

– valorificarea în COCF a procesului de reflecție metacog-
nitivă (priza de conștiință – învățarea analizei și explicării 
proceselor sale mentale; judecata metacognitivă include 
aprecierea activității sale cognitive; decizia metacognitivă 
– decizia pe care o ia subiectul pentru a modifica, corecta 
sau schimba activitățile cognitive; rezultatul lor sau orice 
alt aspect de comportare, viaţa etc.); 

– respectarea eticii/deontologiei profesionale; 
– axarea pe valorificarea trăsăturilor ontologice ale persoa-

nei/familiei; 
– respectarea condițiilor filosofiei practice și a orientării 

prospective în contextul devenirii complet umane a per-
soanei (becoming fully human) și familiei acesteia. 
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III. Cunoașterea științifică în cadrul COCF:  
III.1. Ipotetizarea: activitatea de generare a ipotezelor în 

trei ipostaze: 
a) ipoteza formulată înaintea ședinței 
b) ipoteza formulată în baza răspunsurilor familiei la 

întrebările din cadrul conversației axate pe identifi-
carea problemei; 

c) ipoteza formulată după ședință 
III.2. Cunoașterea factuală (studiul, observarea, anam-

neza, descrierea, înregistrarea cazului/situației concrete; 
III.3. Cunoașterea nomologică, axată pe analize, reflecții, 

explicație, justificare și predicție; 
III.4. Cunoașterea tehnologică, centrată pe acțiunile 

concrete realizate prin intermediul metodelor, procedeelor și 
tehnicilor, preluate din variate modele și școli psihotera-
peutice, aplicate în contextul respectării regulilor tehnologice, 
eclectice; ale respectării metaregulilor (create în situații com-
plexe, slab definite) și cadrului practic. 

IV. Procesul consilierii ontologice complexe a familiei 
include: 

1. Actorii procesului de consiliere; 
2. Pregătirea prealabilă pentru ședință; 
3. Definirea contextului consilierii; 
4. Cadrul temporal al consilierii; 
5. Cadrul conceptual, filosofic și etic; 
6. Cadrul teleologic; 
7. Cadrul conținutal-axiologic și al comprehensiunii, 

consilierii (valorile şi virtuţile); 
8. Cadrul structurii verbale; 
9. Cadrul colaborării și feed-backului; 
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10. Cadrul designului activității și structurii ședinței; 
11. Etapele procesului de consiliere; 
12. Cadrul evaluativ-analitic; 
13. Monitorizarea, susținerea și încurajarea relației consi-

lier-beneficiar; 
14. Cadrul explorării tehnologiei; 
15. Cadrul eclectic-integrativ; 
16. Documentarea consilierii/procesului terapeutic; 
17. Evaluarea și analiza rezultatelor obținute; 
18. Supervizarea; 
19. Încheierea consilierii; 
20. Cadrul de predicție și abordare a perspectivelor func-

ționării familiei. 
 

V. Factorii comuni privind rezultatele pozitive  
ale COCF 

1. Factori  
de susținere 

2. Factori  
de învățare 

3. Factori  
de acțiune 

1 2 3 
• Identificarea cu 

specialistul/ 
consilier, terapeut 

• Sfaturi și orientări 
• Trăire afectivă 
• Învățare cognitivă 

• Analize și reglarea 
comportamentului 

• Control cognitiv 
• Relație pozitivă 
• Comunicare 

empatică și activă 

• Asimilarea 
strategiilor 
metacognitive 

• Control volitiv 
• Controlul 

eforturilor morale 
• Securizare 
• Anihilare a 

sentimentelor de 
frică, singurătate, 
durere etc. 

 

• Asimilarea 
experiențelor 
existențiale 

• Modificarea 
cognițiilor 

• Exersare 
• Modelare 
• Simularea rolurilor 

familiale 
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 1 2 3 
• Alianța terapeutică 
• Acceptarea 

reciprocă, căldură, 
respect, încredere 

• Modificarea aștep-
tărilor privind efi-
ciența personală/a 
familiei 

• Modificarea 

• Confruntarea 
realităţii 

• Încurajarea 
depășirii temerilor 

• Imaginea, reputația 
pozitivă a consi-
lierului ca 
personalitate și 
specialist 

• Corecţie și 
îndrumare 

• Retroacțiune  
• Priză de conștiință 
• Explorarea 

resurselor interne 

• Experimentarea 
unor comportamen-
te de comunicare, 
relaționare; educație 
a copiilor; colabo-
rare familială etc. 

• Descărcarea 
tensiunii 

• Insight 
• Catharsis 
• Elaborarea strate-

giilor prospective/ 
de viitor 

• Justificare 
• Utilizarea unor 

metafore 

• Trăirea succesului 
• Acțiuni de auto-

formare/educare, 
autoperfecționare 

 

VI. Finalități ale COCF: 
• Actualizarea de sine a persoanei; 
• Actualizarea evenimentelor familiale care consoli-

dează adaptabilitatea și coeziunea familiei; 
• Reechilibrarea modului de viață al familiei în direc-

ția sporirii funcționalității sistemului; 
• Conduita morală manifestată de membrii familiei; 
• Competențe și capacități de autoeficiență (self-effi-

cacy), predicție și elaborare a strategiilor optime 
existențiale. 

În consens cu expunerea textuală a modelului am elaborat 
schema acestuia (Figura 1). 
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Figura 1. Modelul sintetic al consilierii ontologice  
complexe a familiei 

I. Fundamente epistemologice 

Perspective ale integrării teoretice 

Dimensiunea 
filosofică 

Dimensiunea 
consilierii și terapiei 

familiale 

Dimensiunea 
psihopedagogică/ 

educațională 

II. Filosofia adoptată de consilier (structurată în șapte principii) 

III. Cunoașterea științifică 

Ipotetizarea Cunoașterea 
factuală 

Cunoașterea 
nomologică 

Cunoașterea 
tehnologică 

IV. Procesul consilierii ontologice complexe a familiei  
(20 subcomponente) 

V. Factorii comuni privind rezultatele pozitive ale COCF 
Factori  

de susținere 
Factori  

de învățare 
Factori  

de acțiune 

VI. Finalități ale COCF: 
• actualizarea de sine şi autoconsilierea 
• reechilibrarea modului de viață a familiei 
• competențe și capacități de autoeficiență 

Sineze experiențiale și existențiale 

Consilierea ontologică complexă  
a familiei 
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După cum se poate observa modelul elaborat are o fun-
damentare teoretică solidă. Experimentarea lui a durat 11 ani 
și s-a soldat cu rezultate pozitive. În cadrul activităţii practice, 
în baza explorării modelului vizat şi a procesului de consiliere 
ontologică complexă a familiei, am reușit să preîntâmpinăm 
destrămarea a 290 de familii tinere și 47 de familii de vârstă 
medie. Am ajutat să-și reechilibreze modul de viață a circa 
1700 de cupluri conjugale; să schimbe și să-şi restructureze 
comunicarea și relaționarea cu copiii, familiile care au frec-
ventat Școlile pentru părinți (centrate pe consilierea preventivă 
și de dezvoltare), din câteva instituţii de învăţământ. 

În concluzie, propunând Modelul sintetic al consilierii on-
tologice complexe a familiei nu pretindem la o abordare și va-
lorificare în strictă exclusivitate, ci incităm spre explorarea lui 
creativă, conștientă și centrarea fiecărui specialist-consilier pe 
un comportament epistemic profesionist, axat pe erudiție, 
competență, concepție filosofică/ontologică umanistă, inova-
tivă și prospectivă. 



53 
 

Capitolul 2. DIMENSIUNEA TEORETICO-APLICATIVĂ  
A CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE A FAMILIEI 

 
 
2.1. CADRUL PROCESUAL AL CONSILIERII FAMILIEI 

 
Plecând de la faptul că procesul consilierii ontologice 

complexe a familiei/COCF pune accent pe formarea atitudinii 
filosofice active față de viață a beneficiarului, permite explo-
rarea și îmbinarea variatelor modele și terapii într-o interac-
țiune eclectică, mizăm pe flexibilizarea individului şi armoni-
zarea relaţiilor familiale. Înțelegerea acestui fapt presupune o 
atitudine mai deschisă, o alegere individuală făcută de către 
specialist în favoarea celui consiliat, deoarece fiecare teorie are 
în vedere o serie de trăsături ale experienței și comportamen-
tului uman, însă nu le presupune pe toate [56, p.112]. Pe 
parcursul capitolului vom încerca să argumentăm valorifica-
rea fiecărei componente în baza descoperirilor privitoare la 
dezvoltarea umană și la consiliere.  

Momentul cel mai important în realizarea COCF, este 
poziția centrală ocupată de beneficiar în cadrul modificării și 
pe traseul consilierii lui. 

Procesul consilierii are un anumit scop și desigur că atin-
gerea acestuia se realizată în baza unor obiective – pași, care 
sunt proiectate și monitorizate de către specialist. Numărul 
activităților care pot fi întreprinse de ambii protagonişti sunt 
mai puțin importante decât modul în care acestea se desfăşoară. 

În conformitate cu esența concepției evoluționiste, schim-
barea poate surveni în orice moment al ciclului existenţial. 
Cercetările arată că personalitatea umană are caracteristici 
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constante, însă ea, este predispusă și la anumite schimbări. 
Evident că specialistul va orienta beneficiarul spre schimbă-
rile, care i-ar aduce foloase concrete acestuia, l-ar face opti-
mist, flexibil, creativ, ar contribui la dezvoltarea autocunoaș-
terii și autoperfecționării, la centrarea individului pe filosofia 
practică – acțiunea morală. 

În continuare, propunem cadrul procesului COCF, care 
implică un ansamblu de componente și marchează traseul 
acestuia, după cum urmează: 

I. Etapa de pregătire a consilierului 
1. Evaluarea inițială a cazului reprezintă etapa de identi-

ficare a problemei, aspectelor ei, de lansare a ipotezelor/ipo-
tetizarea și găsirea unor presupoziții și explicații. În cadrul 
acestei etape este importantă respectarea următoarelor reguli: 

– acceptarea noncritică a persoanelor ce s-au adresat la 
consilier; 

– înțelegerea și conduita empatică; 
– adunarea și selectarea informațiilor cu privire la prob-

lema beneficiarului, inclusiv, la ipoteza emisă; 
– identificarea opiniei și a imaginii despre situație şi prob-

lemă; persoana concretă și fiecare membru a familiei. 
Ţinem să menționăm că acceptarea noncritică trebuie să 

se manifeste la cele cinci nivele de abordare a relației de inter-
acțiune consilier-beneficiar, şi anume: la nivelul evaluării 
inițiale, a observării comportamentului beneficiarului, la nive-
lul analizelor și interpretării/înțelegerii manifestărilor acestuia; 
la nivelul evaluării rezultatelor obținute și la nivelul elaborării 
perspectivelor-strategiilor de comportare. 

Conduita empatică a consilierului ţine de inteligența și cul-
tura emoțională a acestuia și se prezintă ca un construct multi-
dimensional de personalitate a consilierului [61; 32, p.73], care 
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se manifestă ca fenomen psihic (act subiectiv interior de natură 
predominant afectivă); proces psihic (desfățurare plurifazică 
ce cuprinde proiecția Eului și identificarea cu Altul/alter-ego); 
produs psihic, concretizat în retrăirea gândurilor, emoțiilor și a 
acțiunilor celuilalt și însușire psihică (aptitudine, trăsături de 
personalitate, element constitutiv al inteligenței emoționale). 

Adunarea și selectarea informațiilor, presupune explorarea 
unui spectru larg de tehnici, care țin de formularea întrebărilor, 
ipotetizare, observare, elaborarea agendei de date etc. Impor-
tant este ca specialistul să structureze informația adunată, se-
lectând-o după anumite criterii pe care le elaborează în con-
formitate cu principiile COCF, competența profesională și filo-
sofia, adoptate şi manifestate de consilier. 

Consilierea familiei sau a unui membru a ei (adult sau co-
pil), presupune o analiză a opiniilor şi imaginii fiecărei per-
soane din cadrul acesteia. Acest lucru va ajuta consilierul să 
înțeleagă mai bine problema apărută sau situația şi circum-
stanţele care au declanșat-o. 

2. Acordul familiei se consideră foarte important, chiar 
dacă reclamantul este singurul din cadrul acesteia care con-
sideră că există o problemă și care dorește ca terapia și con-
silierea să aibă loc. 

Reclamantul, de obicei, este învitat la prima ședință. La 
următoarele ședințe pot participa mai mulți actori, dacă s-a 
adresat copilul/adolescentul, pot fi invitați părinții și/sau bu-
nicii (uneori și alte rude, totul depinde de situația concretă). 
Uneori în cadrul ședințelor participă cadre didactice/diriginți 
sau agenți ai controlului social (specialişti din sistemul de 
protecţie a copilului sau familiei, din sistemul judiciar, poliția 
etc.), alteori pot fi invitați medici (narcologi, traumatologi, 
psihiatri, pediatri, ginegologi etc.). 
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Consilierul eficient, în procesul activităţii sale, se axează pe 
câteva principii, care includ un şir de reguli: 

– obținerea acordului membrilor familiei după un lucru 
prealabil de explicație, argumentare și convingere pri-
vind utilizarea intervențiilor de consiliere; 

– dacă este o problemă de cuplu/comunicare, relaţio-
nare, intimitate – se recomandă ca ambii parteneri 
conjugali să fie prezenți de la începutul consilierii; 

– dacă este o problemă legată de comportamentul unui 
copil mic (vârstă fragedă sau preșcolară), pot fi invitați, 
la început, numai părinții; 

– dacă consilierul consideră că are nevoie să observe 
interacțiunea părinților cu copilul, acesta este prezent 
chiar de la prima ședință; 

– persoana care a solicitat consiliere este ascultată prima; 
– toate variantele posibile de participare a familiei se 

decid împreună cu specialistul-consilier; 
– dacă pe parcursul consilierii, specialistul a lucrat cu va-

riate grupuri familiale, ca de exemplu: ambvii soți; pă-
rinții și copiii; bunicii, părinții și copiii/nepoții pri-
milor etc., apoi, în ședințele finale, când se elaborează 
perspectivele și strategiile de viitor, sistemul familial 
participă în întregime. 

3. Alegerea mijloacelor, metodelor și formelor activității 
de consiliere depinde de un șir de factori: vârsta adulților și 
copiilor; scopul și obiectivele consilierii; specificul problemei; 
starea celor consiliați; forma de consiliere (individuală, în 
grup sau cadrul familiei în întregime). 

În alegerea mijlioacelor, metodelor și formelor de consi-
liere a familiei vom pleca de la scopul, specificul consilierii și 
obiectivele proiectate. 
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4. Stabilirea scopului consilierii ontologice complexe a 
familiei: re/echilibrarea modului de viață a acesteia pentru a 
forma-consolida coeziunea și adaptabilitatea ei ca sistem so-
cial, a fortifica cultura interioară a familiei, a armoniza co-
municarea și relaționarea dintre membrii acesteia; a orienta 
adulții și generația în creștere spre autoperfecționare prin 
abordarea filosofiei practice, centrată pe acțiunea morală și 
conduita demnă. 

5. Proiectarea obiectivelor COCF. Obiectivele le putem 
diferenția în câteva niveluri: 

– Obiective fundamentale (nivelul I). 
– Obiectivele soților/partenerilor conjugali (nivelul II). 
– Obiectivele părinților (nivelul III). 
– Obiectivele copiilor (nivelul IV). 
– Obiectivele bunicilor (nivelul V). 
– Obiectivele formulate de consilier (nivelul VI). 
În continuare elucidăm conţinutul obiectivelor la fiecare 

nivel. 
Nivelul I, obiectivele fundamentale, trebuie să fie în vizo-

rul consilierului permanent. Acestea trebuie să fie cunoscute și 
înțelese de fiecare membru a familiei. Printre obiectivele 
fundamentale se numără: 

• familia să devină capabilă a gestiona eficient resursele 
psihoemoționale (iubirea, empatia, respectul și atașa-
mentul reciproc, comunicarea și relaționarea); 

• membrii adulți să devină capabili a realiza eficient ma-
nagementul familiei (în toate aspectele, conform func-
țiilor: biologică, educativă, economică, psihologică, 
culturală, socială etc.); 
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• adulții și copiii să aibă o părere bună despre sine și 
apropiații săi, ceea ce ar asigura formarea și menține-
rea unei imagini pozitive despre sine și familia sa; 

• adulții și copiii să cunoască punctele sale vulnerabile și 
să devină capabili să-și modifice/restructureze cogni-
țiile, atitudinile și comportamentul, ancorându-le pe 
respectarea principiilor moral-etice; 

• membrii familiei să devină capabili a depăși proble-
mele și situațiile critice/limită; 

• membrii familiei să învețe a preîntâmpina anumite 
probleme și situații critice care pot apare pe parcursul 
vieții în comun; 

• părinții să devină capabili a educa-dezvolta și forma 
personalitatea copiilor într-un mod armonios/integral; 

• membrii familiei/adulții și copiii să fie orientați spre 
auto/formarea și auto/perfecționarea continuă, pe 
întregul parcurs al vieții. 

Nivelul II. Obiectivele soților: 
• ambii parteneri congugali să conștientizeze și să gestio-

neze adecvat/eficient atașamentul personal, intimitatea 
și omniprezența dublei legături; 

• partenerii conjugali să devină capabili a se înțelege și a 
se accepta pe sine și pe partener; 

• soţii să devină capabili a observa, analiza și reflecta/ 
medita asupra evenimentelor existențiale ce țin de rela-
țiile familiale; 

• să devină capabili a anticipa și preîntâmpina eficient 
conflictele interioare și interpersonale; 

• soții să devină capabili a-și edifica, dar și a restructura, 
la necesitate, relația soț-soție, pentru a o armoniza, re-
nova, a o face interesantă pentru sine și partenerul său. 
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Nivelul III. Obiectivele părinților: 
• părinții să cunoască și să respecte particularitățile de 

vârstă și de personalitate a copiilor; 
• părinții să devină eficienți în realizarea educației fami-

liale a copiilor (la vârsta fragedă, preșcolară; vârsta șco-
larului mic; în preadolescență și adolescență); 

• părinții să devină capabili a anticipa şi a preîntâmpina 
situațiile-limită/critice în relația cu copiii săi; 

• părinții să fie orientați spre depunerea unui efort cog-
nitiv, moral și volitiv permanent în organizarea, moni-
torizarea și menținerea unui mod familial sănătos și 
demn de viață. 

Nivelul IV. Obiectivele copiilor 
Deseori aceste obiective sunt formulate cu ajutorul con-

silierului, alteori, la vârsta adolescenței, obiectivele sunt destul 
de concret formulate și redate/verbalizate de copil. 

Aceste obiective vizează: 
• formarea capacității de gestionare a emoțiilor și a di-

stresului/managementul stresului; 
• formarea/consolidarea conceptului de sine, a stimei de 

sine şi a imaginii de sine; 
• formarea capacității de a se percepe și evalua în mod 

real pe sine (Sinele real); 
• formarea capacității de soluționare a problemelor și 

luarea deciziilor; 
• dezvoltarea-formarea competențelor sociale; 
• formarea și consolidarea unei imagini pozitive de sine 

în armonie cu propriile exigențe și cerințele familiei; 
• facilitarea dezvoltării abordării reflecției, filosofiei 

practice, a strategiilor metacognitive de învățare; 
• formarea și cosolidarea deprinderilor conduitei pozi-

tive și demne de viață. 
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Nivelul V. Obiectivele bunicilor sunt mult mai modeste 
și se referă la: 

• armonizarea relațiilor cu copiii lor adulți (care sunt 
căsătoriţi şi au devenit familiști); 

• orientarea bunicilor spre înțelegerea aspirațiilor nepo-
ților și a copiilor lor adulți/familiști; 

• dezvoltarea unor capacități noi de comunicare empa-
tică cu copiii săi adulți, care au deja familii; 

• orientarea bunicilor spre valorificarea din plin a posi-
bilităților vârstei mature de împărtăşire a experienței 
de viață (atent și atunci când li se cere sfatul). 

Nivelul VI. Obiectivele formulate de consilier, în esență, 
coincid cu obiectivele celor consiliați, însă, deseori obiectivele 
sunt operaționalizate (dezmembrate și corespund unor mici 
paşi) în funcție de informația adunată și cazul concret. Evi-
dent că se ține cont de vârsta celor consiliați, trăsăturile de 
personalitate, specificul și tipul familiei (completă, monopa-
rentală, extinsă) și, desigur că, de filosofia și strategia adoptate 
de specialist. Rolul decisiv în formularea obiectivelor o joacă 
analiza minuțioasă a informației cu privire la cazul concret și 
formularea ipotezelor de către specialist cu privire la veri-
ficarea posibilelor cauze a distorsiunilor comportamentale din 
cadrul familiei, cât și a evaluării strategiilor ce pot modifica și 
restructura spre bine climatul familial. 

O altă categorie de obiective apar pe parcursul ședințelor 
de consiliere și terapie, concomitent cu clarificarea situaţiei. 
Obiectivele pot fi derivate din scop și presupozițiile ipotezei 
lansate, principalul moment, fiind gândirea asupra formei de 
lucru cu beneficiarii; a mijloacelor, metodelor și tehnicilor ce 
urmează a fi utilizate în cadrul consilierii. 
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II. Etapa de desfășurare a ședințelor de consiliere in-
clude un ansamblu de aspecte: 

– definirea și organizarea contextului ambiental al con-
silierii care va facilita eficiența procesului (spațiu izo-
lat, plăcut, timpul comod etc); 

– construirea, gestionarea și menținerea contextului con-
silierii la nivelul comunicării și relaționării eficiente cu 
beneficiarul. 

– în continuare propunem o eventuală Schemă-matrice 
de desfășurare a ședințelor. 

* Prima ședință 
– la prima întâlnire cu familia, consilierul salută fiecare 

persoană și se prezintă; 
– membrii familiei se prezintă (are importanță pentru 

specialist modul prezentării acestora); 
– consilierul explică metoda de lucru, menționând că la 

început va fi o conversație (este important să auzim 
vocea și opinia fiecărui membru al familiei); 

– dacă la ședință participă membrii familiei / o mică 
echipă – se explică rolul fiecărui participant; 

– se explică aspectele referitoare la luarea unor notițe, 
înregistrări video sau audio (membrii familiei vor sem-
na un acord special, pregătit din timp). 

Temele care se explorează în cadrul primei conversații-
interviu sunt următoarele: 

• istoricul deciziei de a solicita consiliere; 
• identificarea motivului de solicitare a consilierii (este 

importantă opinia fiecărui membru a familiei); 
• când a început problema/dificultatea; 
• ce fel de încercări de rezolvare au fost; 
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• care sunt actorii principali în sistemul determinat de 
problemă (uneori se mai invită alți specialist, alteori ne 
orientăm spre faptul pe cine din rude sau apropiați ar 
putea fi invitați la dialog și consilierea propriu-zisă); 

• așteptările de la consiliere. 
La prima ședință părțile se înțeleg asupra numărului de șe-

dințe și intervalul de timp dintre ele. La fel, se discută cine din 
membrii familiei și la care ședință, când ar trebui să fie prezent. 

Rolul primei ședințe este de a genera un sentiment de 
încredere în specialist și în consiliere. Sunt cazuri când prima 
ședință este și ultima, atunci se discută și se negociazîă urma-
rea unor strategii concrete și realizarea clară a obiectivelor 
formulate împreună cu specialistul. 

În consilierea ontologică complexă a familiei s-a dovedit a 
fi eficientă următoarea structură a ședințelor de intervenție: 

– Prima ședință de familiarizare cu metodele și specificul 
consilierii. 

– Ședința a doua axată pe conversații de externalizare. 
Consilierul se angajează împreună cu beneficiarul într-o 
conversație în care problema este văzută, analizată și 
apreciată în afara persoanei sau familiei. 

– Următoarele şediţe continuă conversaţia de externa-
lizare (verbalizare a suferinţelor persoanei), incluzând 
resemnificarea prin variate procedee (metafora, ana-
liza şi elaborarea strategiilor etc.). 

Nu persoana/familia este o problemă, ci persoana/familia 
are o relație cu problema apărută. De exemplu se discută 
despre problemă ca și cum aceasta ar avea intenții, planuri, 
strategii pentru a-i face persoanei/familiei viața dificilă [49, 
p.133]. În situația dată, specialistul nu va fi în stare să dirijeze 
externalizarea, dacă nu a înțeles internalizarea. De reținut că 
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internalizarea poate fi facilitată de repetarea mesajului prin 
intermediul variatelor povestiri care circulă în familie, de 
unele povești despre personaje negative, insuflarea unor 
exemple sau situații, discursurile din cadrul societății axate pe 
analiza și aprecierea unor persoane rele etc. Ideea internalizată 
va influența apoi imaginea de sine, nu sunt bun, deci mă 
comport ca un băiat rău; nu mă acceptă, deci nu mă apropii de 
ei etc. [49, p.133]. 

Elementele conversației de internalizare: 
• dezvoltarea unui vocabular externalizant: de exemplu 

transformarea unor adjective – infidel; invidios în sub-
stantive – infidelitate; invidie; 

• realizarea unor analize și reflecții existențiale privind 
fenomenul externalizat; 

• utilizarea unor întrebări de exeternalizare. 
De exemplu: 
– Când a intrat prima dată în viața D-stră Infidelitatea? 
– Cine a observt prima dată prezența ei? 
– Când Infidelitatea a încearcat să te domine, ce faci? 
– Dacă nu te domină Infidelitatea cum te comporți? 
– Ce planuri are Infidelitatea pentru anul curent, dar 

pentru anul viitor? 
– Au existat situații când ai reuțit să păcălești Infidelitatea? 
– Povestiţi mai multe amănunte din situația depășirii 

acestui fenomen. 
– Să medităm împreună când te simți fericit tu și  

familia ta? 
– Să reflectăm asupra relației Fericire-Fidelitate-Armonie 

și să analizăm/medităm asupra relației Dificultate-
Infidelitate-Dezarmonie. 
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– Ce relații și comportamente în cadrul familiei ar 
lichida Infidelitatea? 

Efectele externalizării devin evidente și se consolidează 
atunci când consilierul și membrii adulți ai familiei sunt aliați 
împotriva problemei externalizate și contribuie la interna-
lizarea unor cogniții și competențe noi, susținute de abordări 
existențiale și filosofice, axate pe valorile autentice. Beneficia-
rul observă o nouă perspectivă asupra sinelui și vieții sale 
familiale, devine decident și expert în abordarea problemei 
externalizate. Evident că procesul consilierii la ședința de 
externalizare poate fi dirijat foarte iscusit de specialist prin 
implicarea aspectelor ontologice (esența existenței omului; 
esența credinței; fericirea și armonia în relația Familie-Om-
Univers-Divinitate etc.). 

Ședința a treia este axată pe elaborarea unei strategii pentru 
întreruperea secvenței comportamentale problematice (sau a 
unui ciclu vicios). Să reținem că strategia conține variate 
forme/modalități, metode, procedee, tehnici, care urmează a fi 
utilizate și îmbinate pentru a atinge obiectivul proiectat. Sunt 
implicați membrii familiei care au solicitat consilierea. Această 
ședință se finalizează cu sarcina de experimentare a strategiei. 

Ședința a patra de evaluare a strategiei implementate și a 
noilor comportamente internalizate. Se analizează detaliat toate 
evenimentele și fenomenele care s-au desfățurat în noul context 
de comunicare, relații, comportamente familiale. Se discută 
fiecare aspect, se analizează fiecare opinie a participanților în 
ședință, așteptările și rezultatele obținute. 

Ședința a cincea de încheiere și proiectare a perspectivelor 
vieții familiale necesită o pregătire prealabilă a familiei (se pot 
oferi anumite sarcini) și o orientare prospectivă din partea 
consilierului, care ar concentra atenția beneficiarului/familiei 
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asupra continuări cunoașterii de sine, a partenerilor săi familiali 
și asupra dezvoltării eficeinței personale/familiale. 

Ședința a şasea va fi dedicată procesului de autoconsiliere, 
centrat pe introspecție, analiză și reflecții, realizate de fiecare 
persoană aparte, independent și sistematic. Procesul de auto-
ajutoare poate fi notat într-un jurnal intim sau printr-un ciclu 
de povestioare despre sine. 

După cum am putut observa, subcapitolul elucidează doar 
structura generală a consilierii ontologice complexe a familiei, 
însă este foarte important să înțelegem că rețete gata nu există, 
cum nu există nici remedii universale. 

 
 

2.2. PLANURI ACŢIONALE, CONSIDERAȚII DE ETICĂ, 
EFICIENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI BLOCAJE POSIBILE 

 
Activitățile din cadrul consilierii ontologice complexe a 

familiei presupun valorificarea la maximum a unui cadru rela-
țional care implică câteva aspecte: etic/deontologic, filosofic/ 
ontologic, psihopedagogic şi existenţial/cultural. 

Relația specialistului cu familia/beneficiar, în COCF, este 
o relație amplă între o persoană specialist și un organism/mic-
rosistem social, ce îmbină cultura cofigurativă cu cea prefigu-
rativă și postfigurativă, în cadrul și procesul căreia i se acordă 
asistență, i se oferă sprijin și îndrumare, ajutând-o să conștien-
tizeze și să depășească problemele cu care se confruntă, paralel, 
contribuind la sporirea auto- și intercunoașterii, maturizării și 
dezvoltării optime a resurselor fiecărui membru al acesteia. 

În calitate de beneficiar poate fi întreaga familie sau un 
membru al ei, adult sau copil. În literatura de specialitate se 
utilizează și termenul de client, noi, însă, îl acceptăm și folosim 
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pe cel de beneficiar sau subiect al consilierii, pentru a evita evi-
dențierea unui aspect, în viziunea noastră, comercial, de cum-
părare-vânzare, care poate fi neplăcut unor persoane. 

Pentru ca procesul consilierii să se producă eficient și să 
aibă ca produs schimbarea evolutivă, inovativă şi/sau cu im-
plicații prospective a beneficiarilor este necesară respectarea 
următoarelor condiții: 

– consilierul abordează beneficiarul într-un mod pozitiv, 
contribuind la stabilirea unei relații autentice, naturale, 
axate pe umanism și interacțiunea moral-etică; 

– consilierul manifestă empatie, compasiune, atenție, 
transpunându-se în situația beneficiarului, dar nu se 
identifică cu acesta; 

– consilierul și beneficiarul stabilesc și mențin o relație 
specifică de colaborare și coparticipare la procesul de 
orientare și readucere a celui consiliat la o stare de 
congruență și acord interior cu sinele; depășire a difi-
cultăților care produc anxietate, angoasă, disconfort 
psihic, conflicte de personalitate și conflicte familiale; 

– beneficiarul (un membru sau familia în întregime) so-
licită consilierea numai atunci când înțelege că psiho-
logic și moral este pregătit pentru a depune anumite 
eforturi intelectuale și volitive; 

– beneficiarul este în drept să fie informat despre ma-
niera de lucru a consilierului (în prealabil ar fi bine să 
se informeze și despre rezultatele activității acestuia). 
Acest moment înlesnește construirea relației și contri-
buie la eficientizarea interacțiunilor cu specialistul și 
sporirea calității rezultatelor consilierii; 

– beneficiarul, decis să fie asistat și ajutat de un anumit 
consilier, manifestă, la rândul său, o atitudine respec-
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tuoasă față de considerația pozitivă, comprehensiunea 
empatică și competența profesională a specialistului. 

Activitatea de COCF este mult mai complicată, deoarece 
ea include nu numai sprijinul, ajutorul și îndrumarea familiei 
(a adulților și copiilor), ci necesită acțiuni sigure de orientare a 
celor consiliați în direcția restructurării și construirii/edificării 
unui nou proiect personal și colectiv/familial, care, conform 
viziunii lui A. Meneghetti, intemeietorul ontopsihologiei [77; 
78; 79] și a experienței noastre de consiliere prin implicarea 
filosofiei practice, inclusiv, a ontologiei și psihopedagogiei [23; 
24; 25], reprezintă un model al omului/familiei de succes, ce 
se axează pe schimbarea tacticii şi strategiei comportamentale 
de valorificare optimă a resurselor personale și a posibilităților 
contextului real/concret. 

Acest lucru ne obligă să orientăm beneficiarii spre fapte şi 
comportamente active, concrete, perseverente, de durată, cen-
trate pe realizarea următoarelor sarcini: 

– a observa, a analiza și cunoaște într-un mod realist pe 
sine și apropiații săi; 

– a se accepta pe sine și a accepta apropiații săi necondi-
ţionat (cu toate calitățile și defectele ce le posedă); 

– a conștientiza că potențialul biopsohologic și moral  
(al său și al apropiaților săi) poate fi dezvoltat şi op-
timizat prin variate acțiuni/activități educațional-for-
mative specifice de învățare și autoperfecționare, ceea 
ce presupune angajare și efort; orientare spre solu-
ționarea problemelor de tipul aici și acum, dar și o 
poziție prospectivă – de viitor, care, îmbinate armo-
nios, vor asigura crearea unui Proiect personal și fami-
lial nou, de succes; 
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– a înțelege și a acționa în direcția schimbării propriilor 
cogniții, atitudini și comportamente, dacă acest lucru 
este necesar pentru a se adapta la realitate; 

– a învăța a lua decizii personale și în comun acord cu 
membrii familiei, a le implementa, monitoriza și corecta 
la necesitate, asumându-și responsabilitatea pentru 
efectele sau consecinţele acestora; 

– a învăța să preîntâmpine, evite și să depăşească (coping) 
variate dificultăți/situații critice, în viața personală și 
viața familiei. 

Evident că așteptările beneficiarilor COCF trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea scopurilor, obiectivelor şi a sarcinilor 
ce trebuie realizate în procesul consilierii. 

Dimensiunea deontologică în consilierea familiei 
Familia ca instituţie socială, constituită din adulţi şi copii, 

necesită din partea consilierilor o atenţie deosebită, compe-
tenţă şi cultură profesională. Plecând de la definiţia sănătăţii, 
realizată de OMS, care desemnează sănătatea drept o stare de 
bine fizic, psihic şi social; de la accepţiunile cercetătorilor şi 
practicienilor din domeniul consilierii [17; 25; 28; 35 etc.] cu 
privire la esenţa şi scopul acesteia, vom analiza dimensiunea 
etică şi deontologică a consilierii familiei ca fiind centrată pe 
schimbarea evolutivă a tuturor membrilor ei. Pentru a con-
ştientiza aspectul nominalizat, prezentăm definiţia consilierii 
oferită de The British Association for Counseling, fondată în 
1977. Consilierea este utilizarea pricepută şi principială a 
relaţiei interpersonale specialist-subiect consiliat pentru a faci-
lita la acesta autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi ma-
turizarea, dezvoltarea optimă a resurselor personale. Scopul 
general constă în orientarea individului pentru a depune efort 
în crearea unei vieţi personale mai calitative. Relaţiile de 
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consiliere variază în funcţie de situaţie, însă, în esenţă sunt 
centrate pe aspectele dezvoltării personalităţii, pe soluţionarea 
unor conflicte interioare şi interpersonale, luarea de decizii, 
urmarea unui mod sănătos şi demn de viaţă, controlul sau 
prevenirea unor stări de criză; facilitarea unui insight personal; 
inclusiv, pe aspectele de management al stresului sau îmbună-
tăţirea relaţiilor cu ceilalţi [27, p.19]. Dacă e să scoatem în evi-
denţă şi să precizăm problemele la care solicită, cel mai frec-
vent, ajutorul consilierului adulţii din familie, am putea să le 
diferenţiem în următoarele categorii tematice: 

− dificultăţi ce ţin de autoactualizare şi cunoaşterea de 
sine, a autoeficienţei personale; 

− dificultăţi ce ţin de comunicarea şi relaţia cu parte-
nerul conjugal; 

− dificultăţi ce ţin de comunicarea şi relaţia cu copiii, 
− dificultăţi ce ţin de cunoaşterea, comunicarea, înţele-

gerea şi educaţia copiilor;  
− dificultăţi ce ţin de comunicarea şi relaţia cu rudele; 
− dificultăţi ce ţin de managementul situaţiilor de criză şi 

a stresului; 
− dificultăţi legate de managementul familial. 
Membrii minori din cadrul familiei, copiii, foarte frec-

vent, necesită ajutorul consilierului în următoarele situaţii: 
− de construire a unei imagini şi a stimei de sine adecvate; 
− de abilitare a copiilor cu strategii şi modalităţi de auto-

cunoaştere, autoapreciere şi autoperfecţionare morală, 
volitivă, intelectuală, estetică, psihofizică etc.; 

− de însuşire a unor modalităţi de învăţare eficientă; 
− de orientare a copiilor şi adolescenţilor în alegerea pro-

filului de studii; formarea carierei şcolare şi orientarea 
profesională; 
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− de însuşire a unor strategii, metode şi tehnici de comu-
nicare interpersonală eficientă cu semenii şi adulţii, 

− de însuşire şi valorificare a strategiilor de tip coping 
privind depăşirea stresului; a unor situaţii dificile sau 
de criză;  

− de adaptare în colectivitatea şcolară sau/şi integrarea în 
grupul de referinţă; 

− de convingere a copiilor pentru respectarea normelor 
morale în societate, familie, şcoală. 

Evident că situaţiile dificile sunt mult mai variate, deseori 
mai complicate şi delicate ca specific, structură şi manifestare, 
atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor. Noi am conturat conţi-
nutul lor orientativ pentru a oferi posibilitatea de a conştien-
tiza şi analiza punctele vulnerabile şi problemele pe care le 
abordează membrii familiei în cadrul consilierii. Investigaţia 
desfăşurată cu privire la calitatea ajutorului acordat în cadrul 
consilierii familiei a permis să stabilim că 83% din persoanele 
adulte şi 92% dintre copiii consiliaţi au menţionat faptul că 
pentru ei a fost importantă atitudinea şi comportarea spe-
cialistului faţă de ei. Ambele eşantioane, practic în întregime, 
au menţionat eficienţa metodelor şi a sfaturilor consilierului 
(92,4%). Analiza practicii de consiliere şi supervizare, obser-
vaţiile noastre, demonstrează, în temei, un moment pe care îl 
considerăm decisiv, şi, anume, necesitatea respectării culturii 
designului tehnologic şi al principiului NU DĂUNA!, care are 
la bază modelul psihoeducaţional al formării şi dezvoltării 
personalităţii integre şi familiei armonioase. 

 Dincolo de multiplele abordări, autorii cărora susţin că 
consilierea include în sine psihoterapia [27; 32] şi, invers, pre-
cum psihoterapia include în sine consilierea [48; 49], noi vom 
accepta ambele viziuni, dar ţinem să menţionăm că în consi-
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lierea familiei, ambele tipuri de intervenţie, se îmbină, într-o 
manieră şi măsură diferită, în funcţie de situaţia reală şi cazul 
concret atestat, iar ajutorul şi asistenţa oferită de specialist, 
metodele aplicate, se completează, interacţionează, integ-
rându-se într-un proces de sprijin, îndrumare şi susţinere a 
persoanei, toate, fiind orientate spre învăţarea unor deprinderi 
şi competenţe de autocunoaştere, autoperfecţionare; depăşire 
a dificultăţilor, a conflictelor psihologice şi interpersonale. 
Astfel, individul învaţă a face faţă cu succes solicitărilor exis-
tenţiale, se axează pe dezvoltarea optimă a potenţialului bio-
psihic şi intelectual pentru a-şi construi şi menţine o viaţă 
decentă, echilibrată şi interesantă.  

Experienţa de durată în domeniul consilierii familiei con-
firmă esenţa acesteia, care rezidă în centrarea pe schimbarea 
evolutivă a persoanei, pe când psihoterapia se focalizează, mai 
mult, pe schimbarea revolutivă ce presupune modificări struc-
turale profunde, incluzând intervenţiile complexe în tulbu-
rările clinice, etichetate cu diagnostic psihiatric. În contextul 
dat, continuăm ideea cu precizarea aspectelor constitutive ale 
consilierii familiei, abordate prin optica dimensiunii etice şi a 
culturii profesionale ce include, în viziunea noastră, patru pla-
nuri acţionale de bază. Cel ştiinţific ce configurează valorifi-
carea concepţiei despre om, al teoriilor dezvoltării persona-
lităţii, conceptului şi componentelor sănătăţii psihosomatice, 
care ajută la depistarea cauzelor generatoare de disfuncţio-
nalităţi şi dezechilibre la variate vârste, asigurând determi-
narea perspectivelor şi a mecanismelor, modelelor de consi-
liere, a fundamentelor teoretice de valorificare a tehnologiei; 
cel al experienţei proprii şi avansate din domeniul consilierii 
familiei; cel praxiologic/tehnologic, care presupune cunoaşterea 
factuală, cunoaşterea nomologică, centrată pe analize, expli-
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caţie, justificare, interpretare, predicţie şi aplicarea regulilor 
tehnologice, inclusiv a meta-regulilor [27], care permite desco-
perirea de reguli, principii euristice utile în situaţii complexe, 
insuficient cercetate şi definite din punct de vedere ştiinţific. 
Planurile acţionale identificate şi caracterizate nu ar fi com-
plete, dacă nu s-ar îmbina cu planul acţional moral-etic ce 
orientează specialistul spre respectarea normelor etice şi deon-
tologice. Evident că o mare însemnătate şi valoare are intuiţia, 
darul, măiestria, arta improvizării specialistului, charisma lui, 
modul de a gândi şi a se comporta, şi, desigur că competenţa 
valorificării unui ansamblu de savoir-faire, care, împreună, 
formează filosofia consilierului, ce se manifestă în activitate şi 
denotă o mare muncă de autoclarificare, autoperfecţionare; 
capacitatea de a realiza un demers creativ, funcţional, unical, 
deoarece fiecare persoană este irepetabilă şi unicală. 

Imperativele dimensiunii etice în consilierea familiei par-
vin din valorile, normele şi principiile morale, care se concen-
trează în respectarea standardelor morale şi valorizarea 
strategiilor şi reglementărilor privind relaţia specialist-subiect 
consiliat (parteneri conjugali; părinţi; copii; bunici; alte rude 
etc.), practicile şi procedurile consilierii. Aici dorim să atra-
gem atenţia la respectarea drepturilor omului, asigurarea con-
fidenţialităţii, protejarea subiecţilor consiliaţi de anumite con-
strângeri indecente. Accentul propunem să fie plasat pe valo-
rificarea unui Meta-Model de etică şi resemnificare pentru 
consilierea eficientă a familiei / MERCEF. Reperele concep-
tuale, valorificate în fondarea Meta-Modelului vizat se con-
stituie din dimensiunea valorilor morale şi filosofia axiologică 
[4; 5], factorii comuni pentru consiliere şi psihoterapie [27], 
concepţia despre om şi personalitate [1]. Reperele praxiologice, 
valorificate în fondarea Meta-modelului sunt reprezentate 
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prin: Modelul psihoeducaţional al formării şi dezvoltării per-
sonalităţii;  Modelul de consiliere şi psihoterapie [9; 17; 27 
etc.], Sistemul educaţiei pentru familie [2, pp.195-198], Spirala 
schimbării evolutive a persoanei şi cubul consilierii [32, pp.61-
87]; abordarea pluridisciplinară, principiile eclectismului teh-
nic [27] şi abordarea dezvoltării complet umane.  

În temeiul consideraţiilor expuse şi a sumarizării accep-
ţiunilor teoretice, a experienţei în domeniul consilierii familiei 
propunem următoarea structură a Meta-Modelului de etică şi 
resemnificare pentru consilierea eficientă a familiei: 
1. Cadrul conceptual, filosofic şi etic se compune din: fun-

damentele epistemologice ale psihologiei generale, onto-
psihologiei, psihologiei vârstelor şi dezvoltării; pedagogiei 
generale, pedagogiei familiei; sociologiei familiei; filosofiei 
educaţiei, filosofiei valorilor; sociologiei educaţiei familiale; 
consilierii psihopedagogice şi a psihoterapiei integrative.  

2. Cadrul teleologic conţine finalităţile, care se compun din 
scop şi obiective, deseori aici specialistul împreună cu cel 
consiliat poate să configureze nişte modele-exemple, care 
vor servi drept ideal orientativ de gândire şi comportare 
pentru subiect; 

3. Cadrul conţinutal – axiologic şi al comprehensiunii este 
compus din valorile, normele, principiile etice şi existen-
ţiale, care urmează a fi achiziţionate de subiect, inclusiv, 
presupune pătrunderea şi înţelegerea de către consilier a 
realităţii interioare a subiectului. Aici foarte importantă 
este înţelegerea mesajelor verbale şi nonverbale. 

4. Cadrul structurii verbale presupune gândirea şi valo-
rificarea tehnicilor esenţiale: convorbirea, interpretarea, 
reformularea (reflectare; clarificare; ca inversare a rapor-
tului figură-fond etc.), resemnificarea; arta de a formula 
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întrebări şi a aplica omisiunile, generalizările, precizările, 
nominalizările, presupoziţiile, lecturarea gândurilor, rela-
ţiile cauză-efect, echivalenţele complexe; metafora tera-
peutică etc. 

5. Cadrul colaborării şi feedbackului este foarte important, 
deoarece serveşte înţelegerii reciproce şi a schimbării con-
textului sau metodelor aplicate de consilier pentru opti-
mizarea relaţiilor, conţinutului şedinţelor şi a procesului 
consilierii în întregime.  

6. Cadrul designului activităţii şi a şedinţei conţine struc-
tura/scenariul detaliat al specialistului. De reţinut că aces-
ta pe parcursul consilierii poate fi completat sau schimbat 
la necesitate.  

7. Cadrul evaluativ-analitic conţine ansamblul de metode, 
procedee sau tehnici de evaluare şi apreciere a schimbă-
rilor în viziunile, atitudinile sau conduita subiectului (se 
poate aplica observarea directă sau indirectă, testarea, 
convorbirea, discuţia etc.). 

8. Cadrul explorării tehnologiei permite specialistului să 
elaboreze scheme, noi reguli, micro-modele operaţionale 
pentru a eficientiza tehnologia valorificată. 

9. Cadrul eclectic-integrativ asigură înţelegerea şi valorifi-
carea ajustării metodelor de consiliere cu elementele de 
psihoterapie integrativă. 

10. Cadrul strategic de abordare a perspectivelor funcţio-
nării familiei, îl considerăm extrem de important pentru 
a analiza cu subiectul consiliat traseul comportamental şi 
cel conţinutal al perspectivelor funcţionării eficiente a 
familiei sale. Ideea ne aparţine, fiind validată pe parcursul 
activităţii de lungă durată a familiilor/circa 30 de ani. 
Considerăm de succes finalizarea consilierii numai atunci 
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când subiectul este în stare să elaboreze, argumenteze şi să 
descrie clar/explicit perspectivele de restructurare a pro-
priei vieţi, a existenţei familiei sau a membrilor acesteia. 
În contextul vizat este valoros faptul dacă am atins nu 
numai scopul concret, planificat împreună cu subiectul, 
dar dacă acesta s-a învăţat a delimita şi modela axele stra-
tegice şi perspectivele sporirii calităţii vieţii de familie.  
Întrucât propunem atenţiei consilierilor un Meta-model, 

evident că această completare, presupune şi asigură o deschi-
dere pentru variate căi şi mijloace, strategii de consiliere a 
familiei. Esenţialul aici rezidă în orientarea specialistului şi 
provocarea acestuia spre utilizarea creativă şi eficientă a stan-
dardelor etice, deontologice; a tehnologiilor de consiliere şi 
valorificare argumentată a eclectismului tehnic, atât la nivel 
teoretic, metodologic cât şi praxiologic. 

Este clar de la sine, dar, totuți, vom menționa faptul că 
deontologia profesională a consilierului nu ține numai de etica 
relației, ci suntem datori, în calitate de specialiști, să avem 
aceeași atitudine respectuoasă și să discutăm cu colegii noștri 
despre beneficiari, de parcă aceștia ar fi prezenți. Documen-
tarea consilierii, să fie realizată într-un limbaj profesionist, 
clar (care să elucideze atitudinea noastră empatică și respec-
tuoasă), deoarece astfel, exersăm și consolidăm abordarea 
etică a persoanelor, la fel, nu este exclus ca înregistrările și 
formulările realizate, să fie citite mai târziu de cei ce au fost 
consiliați (din anumite considerente). 

În contextul deontologic al consilierii, vom analiza și unele 
capcane, care devin, prin manifestarea unor elemente, deseori 
dileme etice. 

Astfel, printre cele mai frecvent întâlnite căpcane în 
consilierea familiei sunt: 
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• Fluxul unidirecțional al informației, care reprezintă un 
fenomen firesc și util atâta timp cât este valorificat în anamneza 
detaliată (adunarea informației despre persoana sau/și cazul 
concret). Fenomenul dat, devine căpcană dacă se face abuz, iar 
în rezultat se oferă rețete gata sau dacă prevalează informațiile 
de la consilier spre beneficiar, ca un fel de prelegere. 

Pentru a evită această capcană în COCF, specialistul poate 
utiliza întrebările circulare, cele reflexive și elaborarea-
emiterea unor ipoteze împreună cu beneficiarul. 

• Blocajele de comunicare de tipul epuizării ideilor, con-
fuziei, generalizărilor eronate și premature, aplicării etiche-
tării, minimalizării și/sau exagerării neadecvate a unor aspecte 
din situația sau viața familiei – se întâlnesc deseori în activi-
tatea consilierilor începători, neexperimentaţi sau a celor care 
nu se pregătesc conștiincios de exercitarea funcției respective. 

Sigur și în aceste cazuri există şi pot fi utilizate anumite 
soluții, ca de exemplu: 

– culegerea și adunarea atentă și exhaustivă a informației 
și a datelor, ipotetizarea realizată înainte de ședință și 
analiza presupozițiilor făcute; 

– structurarea conversației prin identificarea și explora-
rea unor teme existențiale; 

– supervizarea de către colegi și/sau consultarea echipei 
(dacă se lucrează în modul respectiv); 

– propunerea unei pauze; 
– propunerea temei legate de tăcerile care apar și se 

manifestă frecvent în conversația de consiliere; 
– propunerea unor teme de reflecție care prezintă interes 

pentru beneficiar (acest lucru permite să observăm 
limbajul/vocabularul utilizat, să identificăm unele aso-



 77 

ciații, probleme adiacente și chiar unele elemente tabu 
în comunicarea familiei). 

• Monologurile din ambele părți nu sunt eficiente, cu 
excepția unor situații când beneficiarii au necesitatea de a 
verbaliza și externaliza anumite evenimente şi momente dure-
roase. Se poate evita această capcană prin utilizarea întrebă-
rilor reflexive sau, uneori, consilierul sporește un pic intensi-
tatea vocii, repetă mesajul, alteori invers, scade intensitatea 
vocii, limitează volumul mesajului. 

• Întreruperile pot surveni la ambele niveluri: membrii 
familiei se întrerup unii pe alții sau întrerup consilierul.  

În cazul dat, specialistul trebuie să fie foarte atent, deoa-
rece el are nevoie să asculte opinia fiecărui membru de familie 
și mai poate observa fenomenul de marginalizare sau mani-
pulare a cuiva din cadrul acesteia, ceea ce-i oferă informații 
valoroase suplimentar. 

În situațiile de acest fel se pot aplica câteva strategii: se 
poate explora întreruperea ca temă existențială; se poate inter-
veni cu o glumă/umor pozitiv; se pot utiliza întrebări de tip 
reflexiv cu respectarea propunerii de a-și expune opinia clar  
și pe rând. 

Întreruperi delicate de tipul unor precizări se comit une-
ori și din partea consilierului, dacă cel consiliat se angajează în 
prezentarea unei povestiri lungi sau care se repetă cu un lux de 
amănunte neasimuit. 

• Conversațiile sterile pot fi plăcute, dar nu sunt rele-
vante și utile pentru consiliere. Acestea pot avea caracter 
diferit: se discută o temă la un nivel de generalitate maximă 
care nu are tangențe cu situația concretă sau consilierul re- 
petă aceleași idei, mesaje de multe ori. Aici se cere o atenție 
deosebită la scopul și obiectivele consilierii, inclusiv la abor-
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darea temelor și formularea ipotezelor și a întrebărilor din 
partea acestuia. 

• Întrebările dificile din partea membrilor familiei se 
pot referi la diferite situații critice/dificile (conflicte interioare 
și interpersonale; crizele de vârstă care se manifestă prin com-
portamente distorsionate, uneori chiar ciudate etc.). 

Conduita consilierului trebuie să rămână empatică, dar 
neutrală. Întrebarea se notează, dar răspunsul poate interveni 
mai târziu, la altă ședință, în momentul potrivit. Nu se oferă 
promisiuni, ci se indică asupra faptului că este premătur, 
devreme de vorbit despre cutare lucru; nu e bine să formulăm 
sfaturi; putem folosi situația astfel ca cel consiliat să o facă. 

• Pierderea controlului în procesul consilierii poate fi 
din multiple cauze: un membru adult îl insultă pe celălalt și se 
retrage…; un tată furios și indignat amenință copilul sau 
soția…; un copil/adolescent începe cearta și iese, trântind 
ușa…; un copil face capricii și dezordine în birou… etc. 

Soluțiile din partea consilierului: se poate discuta și ana-
liza evenimentul; poate fi oferită consolarea celui trist; poate fi 
luată o pauză sau consilierul ocupă o poziție mai dură și ofi-
cială, spunând: „Vă rog, potoliți-vă”. Trebuie să menționăm 
că astfel de reacții din partea membrilor familiei sunt valoroa-
se, deoarece permit observarea scenariului de ceartă, a persoa-
nelor ce provoacă și/sau mențin cearta; ajută să stabilim tablo-
ul real al unor conflicte interpersonale, al intensității acestora. 

• Sfaturile reprezintă o temă delicată în cadrul COCF, 
deoarece specialistul renunță la neutralitate și devine directiv. 

În situația când beneficiarul cere careva sfaturi, putem 
adopta câteva poziții: 

– consilierul constată că oamenii cer deseori sfaturi, dar 
nu le utilizează; 
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– consilierul poate spune ce ar face el în acest caz, dar 
subliniază că beneficiarul este o personalitate aparte și 
decizia îi aparține; 

– consilierul invită beneficiarul la o conversație pe mar-
ginea problemei la care i se solicită sfatul, orientându-l 
spre elaborarea unor strategii/soluții proprii. 

• Secretele în cadrul familiei creează un sistem dificil și 
complicat alcătuit din câteva elemente: 

1) persoanele care cunosc secretul; 
2) persoanele care nu cunosc secretul; 
3) subiectul secretului; 
4) conținutul secretului; 
5) durata de menținere a secretului; 
6) persoanele care au anumite bănueli despre secret. 
Evident că în viața fiecărui om și a familiei există anumite 

secrete, subiectul și conținutul acestora poate fi diferit (adop-
ție, avort, o relație extraconjugală/infidelitatea, homosexua-
litatea, o careva maladie incurabilă etc.). 

În pofida faptului că secretul reprezintă un fenomen 
sociouman frecvent intâlnit, noi ne axăm însă în COCF, pe 
cunoscutul aforism orice taină, mai devreme sau mai târziu 
este descoperită și orientăm persoanele ce dețin careva secrete 
să conștientizeze efectele/consecințele care pot urma, să înțe-
leagă responsabilitatea lor față de apropiați/rude. 

La fel, poate fi creat un secret în sistemul relațional for-
mat din consilier și un membru al familiei. În așa cazuri 
consilierul are la dispoziție câteva strategii utile: 

– avertizarea beneficiarului asupra consecințelor împăr-
tășirii secretului; 

– specialistul poate refuza sau întrerupe consilierea; 
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– specialistul previne persoana că poate să-i fie complice 
doar pe un anumit timp, precizând durata acestuia; 

– se poate iniția o conversație privind tema secretului, 
explorând-o prin întrebări circulare și de tip reflexiv. 

Frecvent, beneficiarii au nevoie de ajutor pentru luarea 
deciziei cu privire la expunerea/abordarea unui secret familial. 
De exemplu: părinții nu știu când și cum să-i spună copilului 
că este înfiat sau cum soția să-i spună soțului că a pierdut o 
sumă mare de bani etc. 

Aspectele care numaidecât trebuie să fie explorate în cad-
rul consilierii la problema secretului, sunt: 

– care ar putea fi consecințele divulgării secretului? 
– strategia împărtăşirii – când, unde, cine și cum va 

proceda/va povesti secretul? 
– se merită să fie divulgat secretul sau este mai înțelept să 

fie uitat, de exemplu: un caz întâmplător de infidelitate 
care nu s-a mai repetat niciodată). 

• Burnout / eroziunea-epuizarea sufletului uman. Acest 
sindrom a fost definit în 1970 și este abordat de R. Friedman 
(Making family therapy easier for the therapist: burnout pre-
vention, in: Family Process, 24, pp. 549-553); Z. Konya și 
A. Konya (2008); I. Dafinoiu (2007). 

Burnout-ul este o stare definită ca o pierdere legată de 
activitatea profesională și, anume, consilierul pierde interesul, 
motivația, apare sentimentul inutilității, a pierderii rostului, 
eficienței, energiei și a satisfacției de la activitate. 

Evident că această stare se transmite beneficiarului. Fie-
care consilier și terapeut trebuie să-și cunoască posibilitățile 
sale psihoemoționale și trăsăturile de personalitate, inclusiv 
simptomele care pot semnala riscul apariției stării de Burnout 
(teama de ședință, de beneficiar; plictiseala, perceperea trecerii 
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grele a timpului; blamarea beneficiarului, tratarea lui ca 
obiect, cu sarcasm, critic dur, interpretare eronată a conduitei 
acestuia; oboseala cronică, somn deranjat, tensiuni musculare, 
maladii psihosomatice etc.). Etapele evoluției stării de bur-
nout: entuziasmul pentru ajutorarea familiei; activitate efi-
cientă; perioada de stagnare (nu sunt apreciat, nu mă dezvolt); 
frustrarea (sentimentul lipsei de eficiență, al incompetenței 
etc.) și stadiul final al stării când nu se dorește nimic. 

Factorii de risc în consiliere și terapie sunt multipli, dar 
predispun mai frecvent la apariția acestei stări: implicarea 
emoțională puterincă; identificarea cu persoana în dificultate; 
lipsa unui program rațional de muncă; nerespectarea unui 
regim echilibrat și mod sănătos de viață; lipsa unei susțineri 
emoționale; lipsa unei delimitări între viața personală și cea 
profesională; incapacitatea de a explora variate tipuri de 
odihnă, se evită cultura fizică, distracțiile etc. 

Pentru a evita starea de burnout și a se proteja, a-şi men-
ţine, sănătatea, consilierului i se recomandă: 

– împărțirea responsabilității pentru schimbare cu fami-
lia ce solicită consiliere sau cu unii colegi implicaţi 
(chiar de la începutul ședințelor); 

– respectarea unui mod sănătos și demn de viață (în 
corespundere cu propriile priorități valorice); 

– delimitarea clară a hotarului între viața personală și 
sfera profesională; 

– axarea pe cercetare și abordare a noilor idei (discuții cu 
colegii, conferințe etc.); 

– activități plăcute, interesante și solicitante psihofizic; 
– elaborarea și respectarea regimului de viață și a unui 

program rațional de mincă; 
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– exersarea și utilizarea corectă a refuzului / a spune nu 
în anumite situații; 

– dezvoltarea unei rețele de sprijin emoțional (prietenii; 
plecări la odihnă etc.); 

– valorificarea supervizorului; 
– odihna activă și pasivă, drumeţii, excursii în natură 

(izolare pe un anumit timp). 
Bineînțeles că o caracteristică importantă a consilierului 

eficient include dragostea pentru oameni, interesul și iubirea 
profesiei; axarea pe filosofia practică, preceptele biblice, care-i 
asigură o relaţie armonioasă cu sine, cu sociumul, cu natura, 
cu Dumnezeu şi cu Universul. 

 
 

2.3. TEHNOLOGIA CONSILIERII ONTOLOGICE  
COMPLEXE A FAMILIEI 

 
După cum am menționat în capitolele precedente, consi-

lierea ontologică complexă a familiei reprezintă o activitate 
specifică cu caracter integrativ, care are scopuri determinate 
de factură ontopsihologică, educativ-formativă și filosofică. 
COCF presupune: o dimensiune, teleologică, pe care am des-
cris-o și explicat-o anterior ce conţine finalităţile, scopul și 
obiectivele; una axiologică/conținutală, dimensiunea etică și 
una tehnologică, ce include forme, metode procedee, tehnici. 

Dimensiunea axiologică a COCF se referă la valorile so-
cioumane fundamentale, care sunt concretizate în calitățile/ 
virtuțile pe care ar dori omul să le dobândească și să le explo-
reze eficient pe parcursul vieții. Rezumând aspectul vizat, 
evidențiem conținutul axiologic de bază al activităților COCF 
în tabelul ce urmează (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Dimensiunea axiologică a COCF 
 

Valoarea Conținutul activităților COCF 
• Binele/binele 

moral 
• funcționalitatea și dezvoltarea membrilor 

familiei și a familiei ca organism integru 
• coeziunea și adaptabilitatea familiei 
• comunicarea și relaționarea moral-etică în 

interiorul familiei 
• auto- și intersunoașterea membrilor familiei 
• promovarea valorilor autentice 
• centrarea pe filosofia practică / acțiunea morală 

• Adevărul/ 
adevărul 
științific; 
creativitatea 
intelectuală 

• autoeducarea și autoperfecționarea membrilor 
familiei (intelectuală, cognitivă; morală; 
tehnologică; estetică psihofizică)  

• formarea-restructurarea cognițiilor, com-
petențelor, atitudinilor și comportamentelor 

• învățarea eficientă și durabilă 
• Frumosul/ 

gustul estetic 
și creativi-
tatea 

• autoperfecționarea în direcția perceperii și 
creării frumosului în viața de familie 

• centrarea pe promovarea frumosului (în 
conduită, vestimentație, amenajarea locuinței, 
relații interpersonale etc.) 

• Sacrul/ 
sfințenia, 
spirituali-
tatea 

• orientarea personală și a familiei spre credință și 
spiritualitate 

• acceptarea și promovarea principiilor moralei, 
eticii creştine; spiritualității și dezvoltării 
sufletului 

• Sănătate/să-
nătate psihi-
că; sănătate 
fizică; sănăta-
te socială etc. 

• acceptarea și promovarea modului sănătos și 
demn de viață 

• respectarea normelor igienice 
• orientarea spre practicarea odihnei active, a 

culturii fizice etc. 
• Profesie, 

carieră 
eficiență 
personală 

• funcționalitatea și dezvoltarea optimă în cadrul 
profesiei 

• orientarea și autoeficiența în carieră 
• creativitatea profesională 
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Dimensiunea tehnologică presupune o integrare și valori-
ficare optimă la nivel teoretic și praxiologic a variatelor forme, 
metode, procedee și tehnici pentru a realiza consilierea onto-
logică complexă a familiei. 

Formele COCF au în vedere tipurile și ipostazele realizării 
acesteia, inclusiv situațiile în care nimerește familia și are ne-
voie de activități specifice. Reieșind din aceste considerente, 
noi ne vom axa pe fundamentele teoretice nominalizate și des-
crise și, desigur că, pe cadrul experiențial descris în literatura 
de specialitate [32; 49] și vom delimita: Consilierea ontologică 
complexă a familiei în situații de criză; de tip preventiv; axată 
dezvoltare și educație; consiliere remedială. 

Cât privește forma de realizare a COCF, în funcție de 
contextul desfășurării activităților diferențiem: cadrul institu-
ționalizat (instituții de învățământ sau centre specializate de 
consiliere a familiei) și cadrul neinstituționalizat/particular 
(specialiști independenți). 

 Beneficiarii activităților de COCF pot fi: 
– familia; 
– un membru al familiaei (adult sau copil); 
– cuplul (soțul și soția); 
– un grup de persoane / câteva familii; 
– părinții în cadrul școlii / COCF de dezvoltare; 
– părinții și elevii în cadrul școlii (COCF de dezvoltare 

și/sau preventivă) etc. 
Pentru a trece la identificarea acțiunilor concrete efec-

tuate în activitățile de consiliere, vom realiza o mică incur-
siune în definirea metodei, procedeului, tehnicii și strategiei. 

Astfel, metoda reprezintă un ansamblu de procedee, teh-
nici și mijloace îmbinate și explorate la nivelul acțiunolr consi-
lierului, implicate în realizarea scopului, obiectivelor concrete 
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ale activității de consiliere. În esență, metoda (din lat. metha – 
spre; odos – cale) este o cale/traseu de atingere a unui scop.  

Procedeul reprezintă o operație, un detaliu subordonat 
acțiunilor declanșate la nivelul metodei de consiliere. Îmbi-
narea procedeelor asigură aplicarea unei tehnici, adică a an-
samblului de acțiuni necesare pentru funcționarea proce-
deului și a metodei. 

Strategiile de consiliere, la rândul lor, reprezintă o ma-
nieră de abordare a consilierii pentru realizarea unui scop 
specific de traducere în practică a principiilor COCF și de 
valorificare a metodelor de intervenție-asistare a persoanei. 

Tehnologia consilierii poate fi definită ca știință aplicată 
și reprezintă demersul praxiologic al procesului de consiliere, 
care reprezintă totalitatea metodelor procedeelor și tehnicilor 
de intervenție utilizate într-un anumit scop. 

Este important să conștientizăm că literatura de specia-
litate operează cu o mare diversitate de abordări și definiţii 
privind fenomenele, implicit, conceptele redate [69; 74 etc.]. 

Deseori, strategiile și tehnologiile de consiliere sunt pri-
vite ca sinonime sau se egalează cu o anumită metodă. 

În pofida unor viziuni sofisticate privind utilizarea tehno-
logiei vizate, noi suntem axați pe principiile filosofiei analitice, 
care studiază corectitudinea explorării limbajului teoretic și a 
limbajului empiric în toate domeniile științei şi practicii. Acest 
moment-cheie ne obligă să mai facem niște precizări: 

– în raport cu paradigma postmodernă, tehnologia și 
strategia activității de consiliere pot fi abordate și 
interpretate ca un sistem, construct, demers unitar; 

– tehnologia și strategia reprezintă ansamblul de metode, 
procedee și tehnici aplicate în activitățile de COCF, 
prima, indicând asupra interrelației efective, structu-
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ral-funcționale, iar cea de a doua, arată ancorarea în 
asumpțiile unor teorii, concepții, școli terapeutice și 
orientează tipul intervenției; 

– strategiile fac parte din structura tehnologiilor și invers, 
ambele, fac parte din procesul consilierii, presupunând 
integrarea epistemologică, metodologică și cea praxio-
logică într-un demers comun orientat spre anumite 
finalități (scopuri și obiective). 

Perspectiva sistemică/holistică și cea filosofică/ontologică 
a consilierii familiei ne ajută să evidențiem structura demer-
sului și să asigurăm interdependența următoarelor elemente 
indispensabile activității date: 

1. Familia (adulții și copiii); 
2. Scopurile, obiectivele consilierii; 
3. Conținutul axiologic al consilierii; 
4. Procesul consilierii; 
5. Formele organizaționale ale consilierii; 
6. Tehnologia consilierii (care include: strategia, meto-

dele, procedeele și tehnicile); 
7. Mijloacele aplicate (variate materiale sau dispozitive 

video și audio); 
8. Actorii implicații complementar în consiliere (colegi-

supervizori, echipa de reflecție, rude mai îndepărtate, 
alţi specialiști/pedagogi, diriginți etc.); 

9. Feedback-ul; 
10. Evaluarea finală. 
Metodele aplicate în consilierea ontologică complexă a 

familiei pot fi convențional împărține în două categorii mari: 
I. Metode de comunicare; 
II. Metode de explorare a acțiunilor de reechilibrare a 

vieții familiei. 
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I. În categoria Metodelor de comunicare pot fi incluse: 
conversația, discuția, problematizarea, sinectica, asaltul de 
idei, narațiunea, descrierea, instructajul, lectura, epistola/me-
toda epistolară, metafora, reflecția, experimentul cognitiv. 

II. Metodele de explorare a acțiunilor de reechilibrare a 
vieții familiei le-am delimitat în trei grupuri: 

1. Metode de explorare: observația, studiul de caz, inter-
viul/ancheta; demonstraţia imaginilor, modelarea, 
metode de analiză etc. 

2. Metode de acțiune: exercițiul, lucrări practice (artte-
rapie), proiectul, jocuri de simulare/psihodrama, so-
ciodrama etc. 

3. Metode de autoeducație și autoperfecționare: intro-
specția și analiza evoluției proprii și a familiei; auto-
observația; autoanaliza; autostimularea: autoconvin-
gerea, autocomanda, autosugestia, autoexersarea, pla-
nul rezumativ, jurnalul intim, autoevaluarea etc. 

Evident că identificarea metodelor permite să observăm  
și să stabilim cu precizie mijloacele și procedeele, adică mate-
rialele necesare şi operațiile/detaliile prin intermediul cărora le 
vom îmbina, corela şi explora. 

Plecând de la faptul cunoscut, conform căruia tehnicile 
permit ajustarea eclectică optimă a mai multor procedee, ne 
vom opri detaliat la clarificarea valorificării tehnicilor în con-
silierea familiei. 

Analiza tehnicilor o realizăm în cadrul metodelor explorate 
și în ordinea procesuală a COCF. Astfel, orice activitate de con-
siliere a familiei începe cu o conversație (metodă), care în dife-
rite configurații va continua pe întregul parcurs al activității. 

Consilierea debutează cu stabilirea unei relații între spe-
cialist și beneficiar/familie, care presupune respectarea unor 
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reguli ce diferă de cele din societate. Astfel, delimitarea câm-
pului de consiliere/psihoterapeutic, în raport cu câmpul socio-
cultural, contribuie la punctarea unei distanțe/bariere,  cir-
cumscrierea anumitor acțiuni și comportamente și/sau res-
pectarea unor interdicții din considerente deontologice sau de 
eficientizare a intervențiilor consilierului. 

 Prin urmare, regulile care organizează și mențin această 
relație comportă un aspect etic (respectarea drepturilor și 
îndatoririlor partenerilor consilierii), un aspect tehnic (ajus-
tarea și îmbinarea variatelor procedee și tehnici) și unul care 
asigură un mod de comunicare specifică (verbal, nonverbal, 
paraverbal, relaxare, joc de simulare etc.). 

Caracteristicile esențiale ale relației eficiente în cadrul 
consilierii ar putea fi rezumate în felul următor: 

1. Relație securizantă, care presupune crearea unui cli-
mat cald, empatic, permisiv, în care beneficiarii să se simtă 
liberi, să-și exprime gândurile și sentimentele autentic. Secu-
rizarea relației de consiliere se obține prin respectarea regu-
lilor stabilite împreună cu beneficiarii. 

2. Relație confortabilă din punct de vedere psihologic. 
Consilierul creează condițiile de context (imaginea plăcută a 
încăperii; locul și timpul comod pentru beneficiar etc.), între-
bările formulate și adresate subiectului trebuie să fie concise, 
clare și nesupărătoare. 

3. Relație confidențială. În consilierea familiei problema 
analizată este un moment delicat, cere atenție și tact din partea 
specialistului și a membrilor familiei. Uneori soții nu doresc  
să implice copiii în anumite aspecte, alteori copiii, mai cu 
seamă în adolescență, nu vreau ca părinții lor să afle anumite 
aspecte şi momente din viaţa acestora etc. 
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O relație de exclusivitate și semnificație deosebită. Ca-
racteristica dată este foarte importantă pentru sporirea efi-
cienței consilierii. Dacă adulții se pregătesc din timp, insuflă 
copiilor încredere în specialist, au singuri mari așteptări, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, consilierul face tot posibilul ca 
relația cu beneficiarii să fie una plăcută și utilă, atunci, cu ade-
vărat, ea devine o relație de excepție, de fortificare a potenția-
lului biopsihologic și reechilibrare a modului de viață familial. 

O relație autentică orientată spre formarea unei poziții 
filosofice față de viață care va asigura dezvoltarea și promova-
rea gândirii logice, a reflecției, sincerității, valorilor filosofiei 
practice. Relaţia cu adulții este sobră, umană, poate avea ac-
cente, dar este și deschisă. Relaţia cu copiii, poate include și  
o anumită doză de jovialitate accentuată; poate fi tenta ludică 
(de joc), utilizarea unorului, artterapiei şi/sau sportterapiei. 

În procesul relaționării și clarificării problemelor benefi-
ciarului, consilierul ascultă atent, activ (încurajare prin mimi-
că, gestică, adică valorificarea limbajului corporal atențional), 
stabilește contactul vizual cu acesta, urmărește mesajul verbal 
și decodifică semnificația vocii, gesturilor subiectului consiliat. 
Concomitent, specialistul ajută beneficiarul să explice proble-
mele, utilizînd tehnicile: 

– de formulare a întrebărilor; 
– de reformulare a întrebărilor; 
– de resemnificare; 
– de interpretare. 
Tehnica întrebărilor în COCF. Întrebarea, în mod tradi-

țional, este un instrument lingvistic care aduce informații ce-
lui ce o adresează. Echipa din Milano a fost prima care a înce-
put a folosi formularea întrebărilor ce aveau efecte terapeutice 
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prin includerea şi generarea noilor informații în sistemul 
formulat din familie și terapeut/consilier. 

Ulterior tehnica utilizării întrebărilor a fost dezvoltată  
de mai mulți cercetători, printre care: K. Tomm, P. Penn, 
M. White și D. Epston [34; 49; 50 etc.]. 

Literatura de specialitate oferă o clasificare foarte exactă a 
întrebărilor care pot fi folosite în consilierea familiei. 

Fiecare specialist în domeniul consilierii familiei trebuie 
să învețe a valorifica eficient întrebările circulare, cele reflexive 
și întrebările specifice terapiei/consilierii narative. 

Întrebările circulare sunt întrebări referitoare la sine, la 
persoanele apropiate, la relații, semnificații, evenimente, dife-
rențe și asemănării etc. Întrebările circulare se dezvoltă şi 
parvin una din alta, deatât acest proces este abordat ca unul 
coparticipativ sau co-evoluționist [49, p. 124]. 

Astfel, întrebările circulare pot fi: 
1) de ordonare, de ex.: Dacă nu-ți reușeşte să previi părin-

ții că vii acasă seara târziu, cine este cel mai îngrijorat 
din familie (mama, tata, bunica, sora ta)? Cine este al 
doilea în exprimarea îngrijorării, dar al treilea… 

2) ipotetice, de ex.: Dacă mama și bunica nu s-ar certa o 
lună, cine ar fi mai surprins? 

3) triadice, de ex.; Este întrebat un membru al familiei 
despre relația dintre alți doi membri ai familiei – când 
părinții se ceartă, cum se termină, de obicei ceartă? 

4) diadice, de ex.: Un membru al familiei este întrebat 
despre comportamentul celuilalt; 

5) diacronice, în care se explorează diferențele care apar 
în timp, înainte și după un anumit eveniment. De ex.: 
Când ați colaborat mai eficient în educația copiilor, 
până sau după divorț? 
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6) referitoare la viitor (au fost explorate pe larg de P. Penn 
(1985). Cercetătoarea consideră ca aceste întrebări tre-
buie formulate așa ca ele să influențeze convingerile și 
comportamentele persoanei în prezent. De ex.: În cu-
rând îți deveni bunici, cum credeți îți fi în stare să acor-
dați atenție nepoților, la fel ca copiilor Dstră, sau îți face 
tot posibilul că să discutați mai des, să vă jucați cu ei etc. 

7) referitoare la trecut. Aceste întrebări se formulează în 
situația când este necesar de înteles unele tipare rela-
ționale sau comportamentale ale membrilor familiei. 

8) de explorare a implicațiilor schimbării. De ex.: Dacă 
soțul Dstră renunță la alcool, credeți că se va implica 
mult mai activ în viața familiei sau Dacă fiul Dstră va 
lăsa gașca care-l influențează negativ, credeți că 
 își va face niște prieteni pozitivi, ce manifestă o con-
duită etică. 

Tehnica întrebărilor reflexive a fost descrisă de K. Tomm 
(1987). Cercetătorul abordează intervievarea, iar definirea 
întrebărilor reflexive ține de faptul pe cât îi reușește consi-
lierului să mobilizeze beneficiarii la observarea și cercetarea 
proceselor familiale, ca de ex.: … după ce v-ați certat, ce ați 
făcut fiecare… cum aţi reacționat, iar copiii Dvs? Ce credeți că 
gândea soția Dvs. după ceartă etc. 

Uneori întrebările reflexive au ca scop transmiterea unei 
sugestii, ca de ex.: Cum credeți dacă v-ați cere scuze pentru 
comportarea Dstră, soția ar reacționa pozitiv. Cum credeți că 
ar reacționa? 

Pentru a clarifica unele aspecte ale evenimentelor fami-
liale distorsionate, întrebările reflexive ar putea viza: secvența 
de timp a acestora; unele explicații posibile și folosirea unor 
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metafore alternative (explozia emoțională a Dvs seamănă cu 
un vulcan sau o furtuna etc.). 

Întrebările specifice terapiei/consilierii narative contribuie 
la crearea unei noi experiențe despre sine și apropiații săi prin 
construirea unei noi povestiri, preferată de beneficiar. Între-
bările de acest fel pot explora: subiectul concret; influența din-
tre problemă și persoană; preferințele beneficiarului; semnifi-
cațiile unor fenomene sau relații familiale; construirea/elabo-
rarea și scrierea unei povestiri, poziții, a unui roman (perso-
najele sunt membrii familiei). 

În formularea întrebărilor contează mult tonul vocii. Me-
tacomunicarea consilierului cu beneficiarii trebuie să exprime 
o curiozitate autentică și faptul că acesta este deschis pentru 
orice răspuns. 

Tehnica reformulării răspunsurilor. În scopul ajutării 
beneficiarului să se clarifice și să înțeleagă mai bine proble-
mele și situațiile cu care se confruntă, consilierul deseori 
folosește tehnica reformulării răspunsurilor acestuia. 

I. Dafinoiu ne atenționează că a reformula înseamnă a 
spune cu alți termeni, într-o manieră mai concisă sau mai 
explicită, ceea ce a exprimat cel consiliat (27, p.125). Tehnica 
dată a fost teoretizată de C. Rogers și s-a utilizat pe larg în 
terapia centrată pe client. Tehnica își are originea în concepția 
generală despre om, acceptată și abordată de cercetător. 

Reformularea devine eficientă dacă obținem acordul be-
neficiarului, deoarece ea implică deopotrivă reflexia activă din 
partea consilierului, dar și din partea celui consiliat. Astfel, noi 
transformăm beneficiarul într-un partener și expert. Re-
turnarea mesajului și relația cu beneficiarul au la bază încre-
derea în capacitatea de autocunoaștere, poziția activă și pute-
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rea de autoreglare a celui consiliat R. Mucchielli [Apud 51] 
evidențiază trei procedee principale ale reformulării: 

a) Reformularea-reflectare în care specialistul preia o sec-
vență importantă din discursul beneficiarului sau repetă ulti-
mele cuvinte ale acestuia. Astfel, reformularea îmbracă forma 
unei reflectări-ecou, reproducere exactă sau o prezentare a 
celor spuse într-un rezumat/sumarizare (expuse de consilier 
în alți termeni, mai succint, gândurile și emoțiile beneficia-
rului). Rezultatul ajută subiectul să-și facă ordine în gânduri, 
să înțeleaga ce este mai important/prioritar și îi oferă o ima-
gine mai clară despre conținutul de idei şi trăiri, oferindu-i o 
viziune de ansamblu asupra problemelor sale. 

b) Reformularea-clarificare se consideră tipul cel mai difi-
cil și complex de reformulare. Consilierul scoate în evidență 
esența și sensul mesajului parvenit de la beneficiar. 

Obiectivul clarifcării poate fi: conținutul ideilor; trăirile 
afective; stările emoționale; sentimentele subiectului; relațiile 
intrafamiliale, conflictele interioare și cele interpersonale; eve-
nimentele din cadrul familiei. 

Conținutul ideilor discursului este reflectat și reformulat de 
consilier prin parafrazare, interpretare și sumarizare. Parafraza-
rea constă în reformularea celor spuse de subiect prin utilizarea 
cuvintelor și expresiilor adecvate și echivalente semantic de către 
consilier, pentru a clarifica conținutul de idei al beneficiarului. 

Interpretarea, în anumite situații poate fi exactă, iar în 
situația când cineva din membrii familiei se comportă brutal, 
neadecvat, se manifestă cu superioritate sau invers cu inferio-
ritate, consilierul poate recurge special la o exagerare, mini-
malizare, ironizare etc. a evenimentelor. Interpretarea se face 
atent și delicat, valorificarea ei se îmbină cu observația bene-
ficiarului, a reacțiilor acestuia. 
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c) Reformularea ca inversare a raportului figură-fond. Be-
neficiarul este provocat să percapă/vadă lucrurile dintr-o altă 
perspectivă. Inversarea raportului figură-fond poate produce 
deseori reacții afective puternice, contradictorii, dar, dacă teh-
nica este folosită iscusit, ea influențează dezvoltarea flexibilită-
ții, schimbarea cognițiilor, atitudinilor şi a comportamentelor. 
Reformularea de acest tip orientează beneficiarul spre empati-
zarea altor persoane / membri de familie. 

Tehnica resemnificării. Acest tip de intervenție presu-
pune schimbarea contextului conceptual și/sau emoțional al 
unei persoane vizavi de situația dificilă în care aceasta s-a 
pomenit. Resemnificarea (în engleză – reframing, în franceză 
– recadrage) înseamnă schimbarea cadrului de referință, care 
transformă comportamentul persoanei consiliate. 

Scoțând în evidență noi semnificații, propunem o altă gri-
lă de lectură a realității, deci și o nouă sau altă matrice-tipar de 
comportamente. Explorarea resemnificării asigură aderarea la 
filosofia constructivistă, conform căreia schimbarea cadrului, 
schimbă semnificația evenimentului, iar schimbarea semnifi-
cației, antrenează schimbări în comportamentul persoanei. 

Operația de recadrare are loc la nivelul meta-realității, 
unde schimbarea se poate produce chiar dacă condițiile obiec-
tive ale situației rămân neschimbate. Acest adevăr nu este des-
coperit recent, el are rădăcini în filosofia antică și este regăsit 
mult mai târziu în opera lui Shakespeare: Nu există lucruri 
bune sau rele, gândirea noastră le face astfel [27, p.129]. 

În COCF, resemnificarea reprezintă o tehnică deosebit de 
explorată, deoarece ea asigură deschiderea unor perspective 
mari de elaborare și experimentare a unor strategii noi, ori-
ginale de abordare a sinelui, a realității familiale / de comuni-
care, relaționare etc. 
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Resemnificarea poate fi aplicată cu privire la trăsăturile de 
personalitate, comportamente, emoții, credințe etc. sigur că 
aplicarea ei, cere de la consilier: competență, intuiție, expe-
riență și cunoașterea profundă a problemelor, contextului și 
specificului personalității beneficiarului. 

Pentru a acorda ajutor consilierilor începători, propunem 
o Matrice – model de explorare a resemnificării în consilierea 
ontologică complexă a familiei (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Matricea – model de explorare  
a resemnificării în COCF 

 

Nr. 
d/o 

Probleme/dificultăți 
 în viața familiei 

Exemple  
de resemnificare 

1 2 3 
1. Caracteristici personale 

a soților, copiilor 
 

 – impertinent – încredere în sine mare 
 – slab, fricos – sensibil, precaut 
 – încăpăținat – necesită un șir de argumente, dovezi 
 – conflictuos – prea exigent 
 – agresiv – înflăcărat 
 – aprins/impulsiv – pasionat, prompt 
 – nefericit/indispus – sensibil, prea milos, empatic 
2. Caracteristici ale 

relațiilor familiale 
– coercitive 

 
 
– stricte; axate pe control și verifi-

care a responsabilității 
 – distanțare, răceală – relații mai permisive; testarea 

nivelului de atașament 
 – hiperprotecție – prea grijuliu, exagerat de atent 
 – de confruntare/opoziție – de testare a argumentelor, deciziilor 
 – de incertitudine – de investigare şi testare a unor 

realități 
 – de răzbunare/rânchiună – de manifestare a unor probleme și 

conflicte interiore de personalitate 
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1 2 3 
3. Caracteristici ale com-

portamentelor familiale  
 

 – neserios/ușuratic – vesel, zglobiu 
 – arogant – ce posedă o experiență mai mare de 

viață; dorește să fie luat în seamă 
 – dușmănos – centrat pe manifestarea forței 
 – infidel – axat pe studierea mai multor femei 
 – gelos – neîncredere în sine și partener 
 – axat pe violență  – testarea influenței forței 
 – sâcâitor/certăreț – axat pe scoaterea în evidență a 

unor mărunțișuri 
4. Factori perturbatorii  
 – deplasări profesionale 

frecvente 
– absențe în cadrul familiei (au 

uneori și efecte pozitive) 
 – grup de prieteni necă-

sătoriți ai soțului/soției 
– grup de referință a familiei 

 – părinții/socri axați pe 
controlul exigent al 
familiei tinere 

– părinți-socri ce posedă o 
responsabilitate exagerată 

 – deprinderi nocive (fu-
mat, folosirea alcoolu-
lui, drogurilor etc.) 

– deprinderi care pereclitează 
sănătatea persoanei și starea de 
bine a familiei 

 

Din exemplele propuse, este clar că resemnificarea se 
poate realiza prin: recadrarea conținutului; conferirea unei co-
notații pozitive faptelor, evenimentelor, trăsăturilor, gându-
rilor și trăirilor; recadrarea contextului, convingerea benefi-
ciarului de a-și modifica atitudinile și comportamentul, care 
au devenit ineficiente, întrucât s-a schimbat contextul spațio-
temporal sau conduita partenerului de viață. 

Genograma este un arbore genealogic special întocmit 
pentru identificarea unor tipare (repetiții, coincidențe, triun-
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ghiuri etc.), utilizat în asistența socială a familiei [49, p.130]. 
Genograma este o imagine grafică, ca se desenează pe o coală/ 
foaie mare de hârtie, împreună cu beneficiarul, în cadrul șe-
dinței, dar poate fi și o sarcină pentru familie/pe acasă. Princ-
ipalele aspecte pe care le oferă genograma consilierului sunt: 

• cine trăiește sub același acoperiș: soții, frații, surorile 
și/sau alte rude; ordinea nașterii, diferențe de vârstă; 
sexul; adopţiile etc.; 

• observarea procesului de participare a familiei la con-
strucția genogramei și la discuția pe marginea ei (im-
plicare activă, lipsă de interes, existența unor anxietăți 
legate de anumite teme etc.); 

• modul în care familia desenează, situaţia şi metaforele 
pe care le sugerează desenul; 

• stabilirea relaţiilor, mai precis, prezența unei relații 
dintre două persoane, care necesită implicarea celei de-
a treia persoane; identificarea tiparelor pozitive și ne-
gative de relaționare/comportare a membrilor familiei; 

• perioade complicate în viața familiei (accidente, difi-
cultăți financiare, conflicte distructive etc.); 

• reacții neadecvate, care se repetă a unor membri la 
unele date aniversare sau de comemoare a unui deces 
(se notează exact datele în genogramă); 

• discrepanțe în imaginea şi reprezentările membrilor 
familiei (când aceleași părți ale genogramei sunt des-
crise și interpretate diferit); 

• lacune – pete albe, părți ale genogramei despre care nu 
există informații. 

Genograma poate ajuta consilierul la generarea ipote-
zelor, la formularea întrebărilor şi înţelegerea circumstanţelor 
şi a contextului familial. 
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Prezentăm simbolurile standard pentru desenarea 
genogramei [49, p.132] 

 

1. Persoană de sex masculin 
2. Persoană de sex feminin 
3. Persoană decedată 
4. Pacientul desemnat 
5. Persoană cu orientare homosexuală 
6. Consum de alcool şi droguri 
7. Boală psihică sau fizică severă 
8. Căsătorie 
9.  Concubinaj sau legătură 

extraconjugală 
10. Relaţie importantă cu o instituţie 
11. Separare 
12. Divorţ 
13. Relaţie importantă cu un specialist 
14. Copil biologic 

15. Copil aflat în plasament fami-
lial sau asistenţă maternală 

16. Copil adoptat 
17. Naştere cu făt mort 
18. Pierdere de sarcină 
19. Avort 
20. Gemeni 
21. Sarcină 
22. Relaţie apropiată 
23. Relaţie distantă 
24. Fuziune 
25. Ostilitate, conflict 
26. Ruperea relaţiei (cuf-off 

emoţional) 
27. Abuz (fizic sau sexual) 
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În consilierea ontologică complexă a familiei, tehnica 

externalizării este foarte importantă și este explorată, practic, 
în toate cazurile. Externalizarea provocată și condusă iscusit 
de consilier, deseori induce starea de chatarsis sau insight 
beneficiarului. Această tehnică a fost explicată şi descrisă deta-
liat în subcapitolul 2.2. 

Tehnica explorării paradoxului este una originală și 
complicată. Pe larg, această tehnică a fost folosită de reprezen-
tanții şcolii din Milano şi a echipei de la Palo Alto. Tehnica 
dată, deseori, se utilizează când beneficiarii opun rezistență la 
schimbare. G. Bateson împreună cu colegii săi, reprezentanții 
Școlii de la Palo Alto, au fundamentat teoria dublei constrân-
geri / double bind, ca unul din principiile esențiale ale comuni-
cării, schimbării și creativității. Intervențiile paradoxale în 
consiliere și terapie au la bază ideea că în gândirea oricărui 
individ coexistă mai multe niveluri logice, în plan conștient 
sau inconștient și că acestea pot fi implicate simultan într-o 
comunicare interumană. Paradoxul este o propoziție adevă-
rată și falsă în același timp, care mobilizează un joc între ceea 
ce este ascuns și ceea ce este aparent, între ceea ce este spus și 
ceea ce este ocolit în mesajul beneficiarului. 

Succesul intervențiilor paradoxale depinde de sfidarea de 
către familie a instrucțiunilor consilierului sau de urmarea lor 
până la un punct absurd și apoi refuzarea acestora. Având în 
vedere caracterul intuitiv și experiențial, prescripțiile para-
doxale nu pot fi explicate, definite, fără a fi distruse, omorâte, 
la fel cum o glumă își pierde hazul după explicarea poantei 
[49, p.180]. Fiecare consilier trebuie să ţină minte acest aspect 
al aplicării paradoxului şi să gândească minuţios conţinutul şi 
condiţiile valorificării acestuia. 
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Paradoxul este eficient în anihilarea mecanismelor psiho-
logice ce întrețin fobiile, comportamentele de tip obsesiv – 
compulsiv și unele tulburări ale intimității. 

Vom prezenta câteva exemple de prescripții paradoxale 
utilizate de M. Erickson, care este considerat un maestru de 
utilizare a acestora. Astfel, sugestia negativă paradoxală este o 
tehnică eficientă în consilierea familiei, deoarece ofera bene-
ficarilor o mai mare libertate și creează un cadru adecvat 
pentru manifestarea comportamentelor spontane. 

Ex.: Orientați atenția asupra relației cu copiii, dar nu știu 
asupra cărei relații, cu feciorul mai mare sau cu cel mai mic… 

Interesant și eficient se poate folosi și paradoxul dublei 
legături, care se aplica pentru a evita rezistențele, ce pot fi 
activate prin comportamentul directiv. Când cereți ceva, lăsați 
loc de alegere din câteva opțiuni. 

Exemple: 
• Preferați să vă culcați la ora 2100 sau la ora 2100 fără un 

sfert? (o propunere vizavi de respectarea regimului) 
• Puteți trăi, continua viața familială în baza certurilor 

frecvente, reproșurilor și confruntărilor, dar puteți  
trăi și continua o viață familială liniştită, fericită, 
centrată pe înțelegere, comunicare adecvată, discuții, 
luarea deciziilor împreună… 

Paradoxul se aplică cu atenție și numai în cazul când 
specialistul/consilierul observă o situație-problemă sau un 
context propice, care vor ajuta beneficiarul/familia să-l explo-
reze adecvat pentru a revigora situaţia. 

O altă intervenţie, tehnica ICI/interviewing the inter-
nalised other – intervievarea celuilalt internalizat a fost 
descrisă de K. Tomm. Tehnica se mai numește a vorbi cu 
vocea celuilalt. În consilierea familiei, anume a cuplului sau a 
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părinților și copiilor, se propune ca soțul să vorbească în locul 
soției, în conversația cu specialistul și invers. Consilierul faci-
litează intrarea în rol prin intermediul întrebărilor simple, 
apoi circulare, asigurând ieșirea din rol. După aceasta, urmea-
ză reflectarea asupra interviului-conversației prin implicarea 
fiecărui participant. Tehnica dată are un șir de efecte pozitive: 

– se întroduce o nouă regulă referitoare la ordinea expu-
nerii tuturor membrilor familiei; 

– stimulează fortificarea conduitelor temperate și înțele-
gerea mai eficientă a sa și a partenerului; 

– permite să cunoaștem opiniile apropiaților și să între-
ținem nu dialog intern; 

– să introducem cunoștințe noi în sistemul familial. 
Această tehnică are tangențe comune cu tehnica psiho-

dramei și sociodramei. Punerea în scenă a interrelațiilor din 
structura familială problematică, la propunerea consilierului 
se vor simula de către membrii familii. Sociodrama poate fi 
explorată prin intermediul întrebărilor circulare sau jucarea 
rolurilor de către membrii familiei. 

S. Minuchin [52] folosea pentru această tehnică metafora 
dansul, adică familia dansează în cadrul ședinței, punând în 
scenă evenimentul sau relația propusă de consilier. 

Tehnica explorării metaforei 
Metafora reprezintă una din cele mai vechi noțiuni ale 

științei limbajului (prima ei descriere a fost făcută de Aristotel). 
Metafora este definită ca o comparație prescurtată, subînțe-
leasă, ce realizează un transfer semantic care deturnează sen-
sul propriu al cuvintelor și al expresiilor.  

Mai precis, metafora desemnează un obiect printr-un 
cuvânt care este propriu altuia: primăvara vieții; durere ful-
gerătoare etc. [27, p.149]. 
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Concomitent cu dezvoltarea filosofiei educației și, anume 
a filosofiei analitice, care a debutat cu pozitivismul logic (1900-
1950), ce se ocupa de studiul și explicația nonsensurilor  unor 
termeni filosofici, a continat cu empirismul logic și a delimitat 
limbajul teoretic de cel empiric, este relansată cercetarea figu-
rilor de stil. În acest context propice, lingvistul R. Jacobson 
(1956), definește metafora și metonimia drept două axe 
fundamentale ale gândirii și limbajului. De atunci, metafora 
desemnează toate legăturile asociative între cuvinte sau con-
cepte, fondate pe o asemănare sau analogie, în timp ce me-
tonimia vizează toate legăturile asociative între cuvinte și con-
cepte fondate pe contiguitate sau alte relații decât cele de ase-
mănare [27, p.149]. 

Din perspectiva consilierii și terapiei familiei menționăm 
câteva funcții importante ale metaforei: 

1. Metafora permite verbalizarea realității psihologice, 
strict individuale a senzațiilor, percepțiilor, imaginației, trăi-
rilor universului interior uman, pentru care cuvintele obiș-
nuite, deseori, nu se potrivesc (întrucât au un conținut logic 
categorial). Ex.: percepem o multitudine de nuanțe ale culo-
rilor de bază, dar utilizăm nu singur cuvânt: roșu, albastru… 

De aceea, recurgem la metafore de Tipul: roșu aprins, roșu 
ca vișina putredă; albastru ca marea etc. 

2. Metafora în raport cu imaginația simbolică asigură evi-
dențierea semnificațiilor inaccesibile explicației raționale. Anu-
mite obiecte sau ființe interzise sau neverosimile sunt desem-
nate prin denumiri figurate, de ex.: împăratul întunericului, 
ucigă-l crucea; ducă-se pe apa sâmbetei etc. 

3. Metafora este indispensabilă pentru a gândi și defini 
anumite realități abstracte, dificil de reprezentat, ca de ex.: 
timpul trece, timpul vine etc. 
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4. Metafora este un instrument logic care restructurează 
modul nostru de gândire și interpretare a lumii/realității. 
Efecutând un transfer de sens de la subiectul secundar spre 
subiectul principal realizăm funcția nominalizată, de ex.: Ioan 
– Gură de Aur; Richard – Inimă de Leu etc. 

Metafora este prezentă permanent în comunicarea con-
silier-beneficiar/familie, ea generează noi sensuri, noi con-
texte, cadre de referință, cu atât mai mult că discursul specia-
listului are o componentă retorică forte, care urmărește să 
convingă, să sensibilizeze, să insufle/sugestioneze, să impre-
sioneze, uneori să seducă (într-un sens pozitiv). 

Evident că metaforele abordate de lingviști vizează, mai 
frecvent, descrierea unui lucru, fenomen sau ființă. În psiho-
terapie și consiliere, evenimentele și fenomenele vieții fami-
liale sunt mai complexe și necesită explorarea unor alegorii 
fabule, parabole (așa se numesc în retorică), care se prezintă 
sub forma unor povești și povestiri. De aceea, în cadrul 
studiului axat pe problematica psihoterapiei și/sau consilierii, 
termenii de metaforă terapeutică și poveste terapeutică vor fi 
considerate echivalente. 

În esență, fiecare poveste, prezintă un conflict și modul 
sau de rezolvare, uneori neverosimile, ceea ce insuflă mai 
multă încredere în succes beneficiarului, făcându-l mai activ şi 
creativ în căutarea soluțiilor. 

Speciliaștii din domeniul vizat [18; 19; 27; 36; 39 etc.] 
consideră că prin intermediul povestirilor, basmelor, alegorii-
lor, metaforelor, consilierul propune o nouă viziune, con-
strucție, o nouă înțelegere a realității. 

Forța limbajului simbolic al metaforelor a fost consemnat 
de mulți cercetători [49; 75; 82; 84], acesta este vectorul prin-
cipal utilizat de cultura epică a popoarelor lumii, de filosofie, 
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mai cu seamă, de filosofiile Orientului, axate pe transmiterea 
valorilor și adevărurilor profunde ale vieții. 

Metafora are rădăcini adânci în spiritul omului. Ea este 
produsul fazelor primare ale cunoașterii și comunicării inter-
umane. De aceea, această tehnică reprezintă un mijloc de 
transfer (din gr. meta-pherein – a duce dincolo) de semnifi-
cații, care, este practic nelipsit din majoritatea sistemelor 
teoretice și a tehnologiilor de intervenție psihoterapeutică [27, 
p.154]. În consilierea ontologică complexă a familiei se pot 
utiliza, pe larg, metaforele sub variate forme: povești, mituri, 
povestioare, basme, parabole, pildele biblice etc. 

Urmând asumpțiile teoretice și concluziile realizate de 
M. Erickson în baza analizei experienței de valorificare a me-
taforelor și sugestiilor indirecte, inclusiv, a rezultatele cerce-
tărilor psihofiziologice privind funcțiile emisferelor cerebrale 
(emisfera dreaptă este mai puternic implicată decât cea stângă 
în medierea proceselor emoționale), ne-am centrat pe explo-
rarea comunicării pe două niveluri – conștient-inconștient. Ast-
fel, în timp ce conștientul este ocupat cu prelucrarea mesajului 
în variate forme: concepte/iddei, povești, povestiri, imagini, 
un alt mesaj poate fi strecurat în inconștient prin analogii, 
sugestii, alegorii. Mesajul metaforic activează asociațiile in-
conștiente, care întrerup vechiul răspuns comportamental 
prin generarea de noi înțelesuri, care, la rândul lor, produc noi 
răspunsuri comportamentale. M. Erickson nu interpreta pa-
cientului semnificațiile metaforelor utilizate, cercetătorul con-
sidera că nu este nevoie să traducă comunicarea inconștientă 
într-o formă conștientă [35]. 

În practica noastră de consiliere, am îmbinat aceste două 
poziții, uneori analizăm împreună cu familia semnificațiile 
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metaforei, alteori explicam și interpretam unele semnificații, 
deseori evitam a face acest lucru. 

În consilierea familiei trebuie evitată situația de confrun-
tare dintre modelul acesteia și modelul propus de specialist 
prin adoptarea unei perspective și/sau strategii interacționiste 
de tip evolutiv, în care cele două modele interelaționează și se 
transformă reciproc, ajungând la un echilibru concretizat într-
un nou model ce îmbină organic elementele din ambele. 

Plăcute pentru benficiari și eficiente în COCF sunt și 
tehnicile explorării unor ritualuri, sarcini speciale, a scrisorilor 
terapeutice, a lecturii în cadrul familiei. 

Sarcinile se comunică, de obicei, în contextul intervenției, 
spre sfârșitul ședinței. La fel, sarcinile pot fi elaborate îm-
preună cu familia. Principalul moment ca sarcinile să fie crea-
tive și să corespundă cadrului/modelului familial. Sarcinile  
pot fi cu scop de observare și înregistrare a unor fenomene fa-
miliale (relații, comunicare, conflicte etc.) şi cu scop de anti-
cipare a unor evenimente și realizare a unui pronostic. De-
seori, în consilierea familiei se practică un tip de sarcină care 
presupune luarea și urmarea unei decizii sau schimbarea unui 
comportament. Evident că fiecare sarcină deja realizată, mai 
apoi se analizează, se interpretează și se discută. În COCF ne 
axam și pe formularea unor sarcini centrate pe elemente de 
spiritualizare și valorificare activă a reflecției privind esența 
lucrurilor, a naşterii și a vieții omului, a misiunii lui pe  
acest Pământ. 

Ritualul reprezintă o acțiune repetată care a devenit obiș-
nuință. În consilierea familiei, ritualul reprezintă o prescripție 
a unei secvențe comportamentale, ce se referă la aspectele 
semnificative ale problemei. Cele mai edificatoare ritualuri 
pentru armonizarea relațiilor familiale sunt: mesele rotunde de 
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seară, unde se adună toți membrii familiei și timp de 1-1,5 ore 
își expun dorințele, planurile, noutățile personale din timpul 
zilei (fiecărui i se oferă timp, toți ascultă, discută, decid asupra 
unor lucruri etc.) și ședințele Sfatului familiei, care se pot 
practica regulat (în fiecare săptămână) și/sau la necesitățile 
familiei (pentru a lua o decizie importantă). 

Noi delimităm ritualurile în mari/macroritualuri și mici/ 
miniritualuri, care diferă după volum, dar sunt la fel de im-
portante și, care, împreună, formează istoria familiei și cele 
mai frumoase amintiri ale omului. În calitate de miniritualuri 
pot fi explorate cu succes: rugăciunea; povestea de seară, spusă 
de unul din părinții; odihna împreună; ieșirile în natură; 
oferirea florilor femeilor din familie la sărbători  sau în fiecare 
duminică; unele elemente de adio, practicate în fiecare zi 
înainte de a pleca la serviciu etc. 

Pot fi transformate în ritualuri unele elemente din 
regimul zilei sau ordinea în realizare a unor acțiuni de menaj 
casnic. Foarte valoroase și edificatoare sunt macroritualurile 
legate de organizarea unor sărbători familiale; vizitare a 
părinților sau stabilirea unor zile speciale de educație maternă 
(luni, miercuri, vineri) și educație paternă (marți, joi, sâmbătă, 
iar duminica este rezervată pentru ambii părinți sub forma 
unor excursii/plimbări comune. 

Sigur că în COCF, putem explora variate tehnici, esen-
țialul constă în faptul de a le aplica atent și iscusit, este impor-
tant de orientat întreaga intervenție spre elaborarea,  re/con-
struirea și fortificarea unui Proiect ontologic familial com-
plex, axat pe acțiunea morală şi convieţuirea armonioasă, ce 
include valorizarea normelor moral-etice şi centrarea pe res-
pectarea drepturilor omului, a copilului şi principiile auto/ 
educaţie permanente. 
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2.4. PERSPECTIVE PRIVIND CERCETĂREA CĂILOR  
DE OPTIMIZARE A CONSILIERII ONTOLOGICE  

COMPLEXE A FAMILIEI 
 
Sperăm că ideile și considerațiile expuse în acest subca-

pitol vor fi utile specialiştilor ce se ocupă cu consilierea fami-
liei care, în egală măsură, trebuie să fie cercetători și prac-
ticieni, sfătuitori adevărați pentru ca această instituție socială 
inedită să prospere, să devină producătoare a oamenilor 
fericiți și promotoare a modului sănătos și demn de viață. 

Abordăm câteva perspective de cercetare a domeniului de 
consiliere a familiei, deoarece o mare parte din ceea ce între-
prinde un consilier poate fi definită ca cercetare. Experiența 
avansată și cea proprie de consiliere a familiei, demonstrează 
că metodele de cercetare/studiere, perfecționate permanent, 
contribuie la sporirea calității acestui proces complicat. 

Una din cele mai însemnate perspective de cercetare a 
familiei rezidă în faptul că obiectul investigației este unul 
complex, deoarece constă din mai multe persoane ce ţin de 
diferite generații, purtătoare a trei tipuri de culturi (cofigura-
tivă, prefigurativă, postfigurativă), iar sarcina consilierului o 
vedem în armonizarea și re/echilibrarea relaționării acestora. 

O altă perspectivă care merită să fie evidențiată constă în 
faptul că obiectul investigației (familia, persoana) reprezintă o  
condiție umană în proces de schimbare. 

În contextul optimizării metodologiei cercetării consilierii 
familiei, vom consemna tehnica metaanalizei [27, p.51], care 
presupune investigarea diferenței dintre explorarea diverselor 
modele de consiliere, terapie și a rezultatelor obținute. Acest 
lucru asigură înțelegerea profundă a procesului de consiliere, 
el permite specialistului să examineze, să analizeze și să com-
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pare studiile individuale, studiile colegilor săi, a rezultatelor 
obținute, efectuând un rezumat al evaluărilor eficienței meto-
delor şi tehnologiilor aplicate. 

O altă perspectivă ține de un aspect foarte complicat: 
uneori populația de beneficiari, familia, care reprezintă obiec-
tul de studiu este diferită nu numai ca vârstă, gen, dereglări 
comportamentale, probleme, ea poate include persoane cu tul-
burări psihice profunde / clinice și atunci specialiștii lucrează 
câte doi sau chiar în echipe, unde sunt psihoterapeuți, psiho-
logi și consilieri familiali. 

Această perspectivă necesită și o cercetare amplă, realizată 
de toți membrii echipei, care sistematic vor explora observația, 
analizele, comparaţiile, reflecția și supervizarea. 

O problemă importantă, care lansează o perspectivă ac-
tuală de cercetare, ține de eclectismul tehnic. Evident că eclec-
tismul în consilierea familiei va fi orientat în direcția realizării 
cercetării cu privire la alegerea și schimbarea tehnicilor din 
domeniul psihoterapiei și a consilierii, inclusiv a tehnicilor 
care provin din școli și orientări diferite. 

În această ordine de idei, vom menționa faptul că va fi 
mult mai eficient dacă vom cerceta eclectismul tehnic în con-
textul integrării teoretice și practice. Integrarea teoretică 
obligă la depășirea valorificării simplului amalgam de metode 
și tehnici, angajându-ne într-o investigare și elaborare teo-
retică/conceptuală. Scopul este de a crea un cadru conceptual, 
care sintetizează cele mai optime elemente ce aparțin la, cel 
puțin, două abordări științifice (de consiliere și terapie), care 
nu reprezintă doar suma părților, ci se manifestă ca un aliaj 
teoretico-aplicativ nou de posibilități de intervenție, deschi-
zând noi piste pentru cercetarea și practica de consiliere a 
familiei. Abordarea integrării și a eclectismului în consilierea 
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ontologică complexă a familiei, scoate în evidență necesitatea 
cercetării factorilor comuni care țin de proces, abordarea 
epistemologiei și rezultatele obținute. 

În consens cu cele relatate, după trecerea în revistă a unor 
perspective de cercetare, care ne par semnificative pentru 
schimbarea evolutivă a beneficiarului/familiei, apare o nouă 
interogaţie: care este, totuți, ținta schimbării în consilierea 
ontologică complexă a familiei? 

Sigur că specialistul ce consultă familia, urmărește un 
scop clar ce constă în armonizarea vieții familiei, dar obiecti-
vele pe care urmează a le realiza au în vedere câteva aspecte 
importante care țin de: 

– reprezentările, cognițiile, convingerile membrilor familiei; 
– valorile/prioritățile valorice a membrilor familiei; 
– stima de sine și centrarea pe autoactualizarea permenentă; 
– autocunoaștere și autoperfecționare continuă; 
– re/structurarea și re/echilibrarea comportamentelor în 

direcția armonizării relațiior familiale, a modului de viață. 
Consilierea familiei, ca proces complex și de durată, ne 

orientează spre o perspectivă de cercetare la fel de importantă 
ca cele nominalizate. Aceasta poate fi desemnată ca rezistența 
și conflictul, abordate ca surse/factori ale schimbării evolutive 
ale persoanei și/sau a familiei. 

Rezistența se referă la dificultățile, în general, incon-
știente, dificil de adus în câmpul conștiinței persoanei, pe care 
aceasta le manifestă (mai intens sau mai puțin intens) în 
inițierea procesului de consiliere și atingere a scopurilor date. 

De cele mai multe ori rezistența se exprimă nonverbal, 
însă poate fi manifestată și în mod verbal. 

Perspectiva sistemică asupra rezistenței i-a condus pe spe-
cialiștii ce se ocupă de terapia familiei să considere că geneza 
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și menținerea problemei, trebuie căutate în sistemul de relații 
în care este integrat beneficiarul [27, p.51]. 

Modelul propus de J. Haley [46] și C. Madanes [50; 51] 
este axat pe problema individului ce se consideră produsă de 
un context organizațional anumit și se menține, deoarece are 
o funcție de conservare a sistemului familial (toate acțiunile 
membrilor familiei sunt concentrate în jurul problemei). Este 
vizibil și des întâlnit fenomenul cunoscut, unele probleme 
grave a copilului, conduc la împăcarea și solidarizarea părin-
ților în vederea rezolvării acestora. 

Rezistența opusă de beneficiari nu trebuie abordată vio-
lent. Noi suntem adepții unor acțiuni bine gândite, coerente și 
de durată, realizate în urma cercetărilor profunde ale consi-
lierului. În acest sens se investighează și se definește exact 
realitatea/contextul și specificul manifestării rezistenței de 
către întreaga familie și de către fiecare membru al ei. 

Suntem adepții propunerii mai multor soluții și alter-
nateve de alegere și depășire a rezistenței. Uneori rezistența 
beneficiarului poate provoca variate tipuri de conflicte. Con-
flictele apărute la membrii familiei, pot fi de tip interior și/sau 
interpersonal (sau se acutizează cele prezente). Acestea, la fel, 
ar putea deveni o sferă și temă de cercetare interesantă și 
necesară pentru consilier. Diferite orientări psihoterapeutice 
explică în mod diferit conceptul rezistenței, există și abordări 
care preferă să evite utilizarea acestuia. Din perspectivă 
psihanalitică, comportamentul rezistent, reflectă anxietatea 
pacientului și traduce încercarea acestuia de a evita discon-
fortul declanșat de conștientizarea unor conflicte inconștiente. 
Din poziția de expert, analistul descoperă cauza reală a 
rezistenței și, prin interpretare, îl ajută pe subiect să adopte 
explicația analitică. 
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Conform teoriei structuraliste și a celei strategice, smpto-
mul are un rol bine definit în menținerea homeostaziei. Prin 
comportamentul rezistent, de exemplu, refuzul de a accepta 
explicația terapeutului, încăpăţinarea şi încapacitatea de a 
pune în aplicare o sarină; întârzierea la ședință sau abando-
narea psihoterapiei, familia încearcă să mențină simptomul și, 
în felul acesta, homeostazia [49, p.208]. 

Consilierea ontologică complexă a familiei este centrată 
pe colaborare, analize, reflecţii, de aceea procesul vizat se des-
fășoară într-un mod suplu, de comun acord și negociere trans-
culturală, re/echilibrare existențială, care este foarte aproape de 
perspectiva terapiei collaborative și a celei strategice. Acest 
fapt permite să evităm opunerea rezistenței din partea fami-
liei, conflictualizarea și propune analiza unor situații și com-
portamente neeficiente care pot să apară. Concomitent se dis-
cută împreună cu familia și soluția/strategia care poate fi 
aplicată. Colaborarea data asigură anticiparea unor fenomene 
negative/nedorite și contribuie la găsirea și urmarea unui tra-
seu eficient în ceea ce privește procesul pentru atingerea sco-
pului, modalitățile de interacțiune beneficiar-consilier, și 
schimbarea presupusă/ așteptată de ambele părți. 

 O altă mare și importantă temă de cercetare o reprezintă 
influența conștientului și inconștientului asupra schimbării.  
În acest aspect am putea aminti de considerentele solid 
argumentate a cercetătorului român G. Ionescu [47, p.265], 
conform cărora, orice act terapeutic implică un conținut psi-
hologic și tocmai de aceea, indiferent de natura terapiei, rela-
ția terapeutică poartă amprenta personalității terapeutului  
și pacientului, a contextului social în care ea evoluează. 
Matricea socială a acestei relații, expectanțele, credințele, 
atitudinea și motivația asociată rolurilor de pacient sau 
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terapeuţ favorizează vehicularea unui anumit conținut psi-
hologic între aceștia. 

Literatura de specialitate [27; 55; 60 etc.] analizează efec-
tele placebo și cuprinde mai multe cercetări, care argumen-
tează existența unui mecanism clasic de condiționare în pro-
ducerea acestuia. Evident că cercetarea în domeniul vizat nu 
ar ține de efectul placebo ca rezultat al tratamentului medica-
mentos, ci ar investiga și urmări fenomenul placebopsihotera-
piei [27, p. 64], în corelație cu expectanțele beneficiarului și a 
terapeutului, inclusiv procedurile de modificare ale acestora. 

La fel de importantă pentru cercetare este problema 
explorării eficiente a inconștientului în cadrul consilierii fami-
liei. În abordarea inconștientului noi ne axăm pe concepția lui 
M. Erickson [35], care considera că inconștientul este locul în 
care subiectul poate găsi, cu ajutorul contextual și procedural 
al specialistului, soluția la problemele sale, soluții neutralizate 
din cauza limitelor determinate de experiențele conștiente ale 
acestuia. Conștientul/conștiința este programată să se adapteze 
la finalitățile și condițiile externe ale individului, care rezultă 
dintr-un consens și sunt produsul și expresia experienței 
concrete/reale ale acestuia. Spre deosebire de ceea ce se în-
tâmplă în conștient, care asigură înţelegerea realităţii în incon-
știent capacitățile individului rămân neexplorate. De aceea, 
M. Erickson prezenta schimbarea terapeutică ca pe un proces 
de depășire a limitelor conștiente, ca pe o extensie a ceea ce 
pacientul știa deja. În aspectul vizat, în consilierea familiei, noi 
utilizăm procedura de depotențializare a conștiinței [35] prin 
explorarea surprizelor, șocului, legăturilor duble, saturației 
psihice care, la fel, necesită o cercetare aprofundată. 

Conform teoriei lui M. Erickson cu inconștientul se poate 
comunica doar prin limbajul emisferei drepte, deci prin inter-
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mediul unor metode și tehnici indirecte: metafore, negații 
paradoxale, presupoziții, legături duble etc. Funcția principală 
a inconștientului este protecția persoanei. El alege cea mai 
bună soluție pentru subiect, menționează cercetătorul. În con-
siliere nu întotdeauna este necesar să obținem insight-ul. 
Acest lucru este propriu pentru terapiile analitice. M. Erick-
son aduce multe exemple când pacienții și-au rezolvat prob-
lemele sale fără a conștientiza conținutul conflictelor intra-
psihice inconștiente. 

Emisfera stângă, fiind responsabilă de logică, gândire, 
limbaj coerent și structurat, asigură fenomenele ce țin de con-
știentul persoanei [35]. 

Sigur că teoria ericksoniană a inconștientului este com-
pletată, dezvoltată, suferă continuu o serie de reformulări, 
totuși, rămâne una destul de importantă pentru cercetarea și 
definirea inconștientului personal și a inconștientului colectiv, 
mai cu seamă, în domeniul consilierii familiei. 

În scopul optimizării cercetărilor în domeniul integrării 
consilierii și terpiei familiei, vom prezenta principalele 
specializări ale emisferelor cerebrale (Tabelul 3), cencretizate 
de S. Tenenbaum [65, p.49] în baza analizei operei lui 
M. Erickson [35]. 

Tabelul 3. Principalele specializări ale emisferelor 
 cerebrale 

I. Emisfera stângă II. Emisfera dreaptă 
1 2 

– Capacitate lingvistică 
dezvoltată 

– Capacitatea lingvistică  
limitată 

– Nevoie de cuvinte – Construrea imaginilor 
– Structurează frazele 
– Respectă sintaxa 

– Interesat de aspectele 
nonverbale și paraverbale 
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1 2 
– Spirit logic, analitic, rațional, 

tendință de clarificare 
– Luarea deciziilor, planificare, 

excutare  

– Recunoaște forme, simț vizual 
dezvoltat, simț spațial, muzical 
etc. 

– Atenție difuză 
– Atenție focalizată – Nontemporal 
– Limbaj digital – Limbaj analogic 
– Nevoie de explicație – Sprijin pe intuiție 
– Gândire secvențială – Gândire globală 

 
În aceeaşi ordine de idei, vom analiza încă un aspect im-

portant evidențiat de M. Erickson și reabordat de S. Tenen-
baum, care ține de două instanțe ale inconștientului: primul  
și al doilea inconștient. Primul inconștient este reprezentantul 
fiziologiei omului, este rezervuarul automatismelor și purtăto-
rul sistemelor de credințe și valori, al deciziilor inconștiente,  
al motivației comportamentale, el, de fapt, nu reprezintă o 
instanță total obiectivă și neutră. Prin influența sa asupra 
imaginii noasrte despre lume, primul inconștient condițio-
nează anumite limitări, hotare, deci nu la el vom recurge 
pentru a provoca schimbarea. 

Al doilea inconștient, reprezintă ansamblul de capacități, 
care vizează înțelepciunea creierului individului, deseori igno-
rată de noi. Este un observator obiectiv, un arhivist care depo-
zitează și înregistrează toate evenimentele istoriei noastre. 
Această instanță mai este numită înțelepciune biologică/gene-
tică (inconștient colectiv). Ea poate fi comparată cu un super-
vizor și arhivist global, cu un spirit profund detașat de siste-
mele de credințe și valori. El cunoaște toate, dar nu aderă la ele, 
el nu împărtășeşte aceeași hartă a lumii ca cea a conștientului 
și a primului inconștient. El înțelege toate limbajele, cel al 
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emoției și cel al rațiunii, cel al intuiției și cel al reflexiei. El este 
ghidul nostru interior, care poate fi interogat într-o manieră 
directă în transa hipnotică [27, p.85-86]. Evident că în consi-
lierea familiei ne-ar interesa aceste aspecte, dar ele necesită o 
cercetare profundă, inter-, pluri- și transdisciplinară. 

După cum s-a putut observa din capitolele precedente, 
consilierea familiei, la general, și, consilierea ontologică com-
plexă a familiei, în special, sunt la o etapă de constituire, defi-
nire, detaliere, care necesită cercetări cu caracter amplu teo-
retic, metodologic și aplicativ. În concluzie, cercetarea consi-
lierii ontologice complexe / COCF presupune determinarea şi 
stabilirea următoarelor interrelaţii: 

 
 
 

Finalităţile consilierii 

Filosofia deţinută de specialist/consilier 

Deontologia profesională 

Procesul consilierii: 
• relaţia consilier-beneficiar 
• strategia consilierii 
• contextul existenţial 
• tehnologia consilierii 

Demersul eclectic şi investigativ profund 
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Capitolul 3. CONSILIEREA ȘI EDUCAȚIA  
ADULȚILOR 

 
 

3.1. INCURSIUNE ÎN CONSILIEREA, ÎNVĂȚAREA  
ȘI EDUCAŢIA ADULŢILOR 

 
Abordarea adulților în contextul consilierii familiei 
Adultul reprezintă o persoană matură cu anumite capa-

cităţi şi competenţe, capabil să adopte și să exploreze, în mod 
liber şi independent, decizii și comportamente privind propria 
viaţă, asumându-și consecinţele acestora. În ipostaza de fa-
milist, adultul valorifică un referențial de valori, funcții și res-
ponsabilități cu privire la crearea și menținerea mediului favo-
rabil şi a condițiilor de sporire a echilibrului psihomoral, coe-
ziunii, eficienţei și adaptabilității familiei. 

Noţiunea de adult în literatura de specialitate este abor-
dată diferit, noi o vom analiza din următoarele perspective: 

– perspectiva biologică, potrivit căreia adultul este per-
soana în vârstă de peste 18 ani ajunsă la o anumită 
maturitate biopsihofiziologică a organismului, capa-
bilă de muncă, autocunoaştere, perfecţionare şi repro-
ducere cu scopul asigurării perpetuării speciei umane; 

– perspectiva psihologică. Devenim adulţi când ajungem 
la consolidarea unei concepţii despre sine/self-concept, 
despre lume, bazate pe anumite principii, norme şi 
valori ce derivă dintr-un sistem personal de cuno-
ștințe, credinţe şi convingeri, care permit să ne con-
ducem autonom viaţa, luând şi valorificând decizii, 
asumându-ne responsabilităţi în acest sens; 
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– perspectiva juridică, conform căreia devenim adulţi la 
vârsta la care dobândim anumite drepturi şi ne asu-
măm responsabilităţi specifice: de a lua independent 
decizii, de a întemeia o familie, dreptul de a vota, de a 
obţine permisul de conducere auto etc.; 

– perspectiva socială, potrivit căreia suntem adulţi când 
devenim capabili să exercităm anumite roluri sociale 
(asociate unor statusuri sociale), precum cele de: soţ/ 
soţie, părinte, cetăţean, profesionist şi expert într-un 
domeniu de activitate etc.; 

– perspectiva existențială, potrivit căreia adultul este 
conștient de faptul că este prezent în viața biologică și 
existența psihologică. Viața biologică și existența psi-
hologică/sufletească sunt complementare. Viața se află 
sub semnul principiului vital, iar existența reprezintă 
faptul de a fi ca experiență a duratei sufletești a per-
soanei, într-o dublă ipostază: ca ființă-n lume și ca 
subiect sufletesc pur în sine, cu și pentru sine. În acest 
caz, a fi are durată, deci este în timp, ceea ce deschide 
perspectiva semnificației ultime, ca temporalitate a fiin-
ței. Prin urmare, a fi reprezintă condiția autoîmplinirii 
persoanei, iar sensul existenței ne apare ca o împlinire 
de sine [35, p.59-60]. Devenirea, manifestarea deplină 
a personalităţii şi împlinirea de sine reprezintă esența 
ontologică și, totodată, constituie destinul persoanei; 

– perspectiva ontologică, care deschide perspective de a 
gândi și înțelege esența/sensul ființei. Perspectiva dată 
se află într-o interconexiune cu celelalte și asigură cali-
tatea vieţii umane; a reflecției asupra temeiului vieții și 
ordinii lucrurilor, asupra importanței valorilor socie-
tăţii, a familiei şi a existenței demne. 
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Cunoaşterea perspectivelor nominalizate vor ajuta consi-
lierul în desfăşurarea eficientă a şedinţelor. Dobândirea unui 
concept de sine adecvat, coerent şi consistent, bazat pe cre-
dinţă, înțelegerea valorilor existențiale, a autoeficienței, pe ap-
recierea şi stima de sine, realist înțeleasă, fac din adult o per-
soană conștiincioasă și responsabilă. 

Devenind responsabili, juridic şi social pentru faptele lor, 
adulţii se confruntă cu variate probleme şi situaţii, în care 
trebuie să ia decizii raţionale și care ar contribui la realizarea 
unor acţiuni şi comportamente adecvate, le-ar provoca senti-
mentul autoîmplinirii, deci și al fericirii. 

În spaţiul exisenţial adulţii se confruntă cu probleme 
referitoare la: 

– soluționarea conflictelor interioare (nivel de apreciere, 
autoactualizare etc.); 

– învăţare şi formare continuă; 
– crizele de vârstă și situații-limită legate de temele exis-

tențiale şi/sau morale; 
– familie și relații interpersonale; 
– profesie, carieră, loc de muncă; 
– ascensiune profesională şi socială; 
– starea materială (locuinţă şi confort personal); 
– viaţă socială, status şi rol în comunitate, prietenii etc.; 
– valorificarea eficientă a timpului liber; a vacanţelor, 

proiectelor personale etc. 
Consilierea ontologică complexă și psihopedagogică a 

adulţilor trebuie focalizată pe ajutorul, sprijinul şi îndrumarea 
acestora, pentru a-şi soluţiona la un nivel optim problemele 
intime, obţinând echilibrul psihologic şi existențial, autorea-
lizarea (socială, profesională, morală) la care aspiră și auto-
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eficiența personală în calitate de personalitate, profesionist, 
familist, părinte și cetățean. 

Pentru a obţine rezultate bune în activitatea lor, consilierii 
trebuie să fie conştienţi de faptul că adulţii: 

– deseori sunt robi ale unor stereotipuri/tipare eronate 
sau învechite; 

– învaţă în alt mod decât copilul; 
– sunt preocupaţi, în special, de evoluţia în carieră şi de 

ascensiunea socială; 
– doresc să-şi asigure o viaţă demnă și confortabilă pen-

tru ei şi familiile lor; 
– sunt sensibili la faptul ce imagine și/sau reputație au în 

societate etc. 
Învăţarea independentă/autodirijată. 
Prelungirea duratei învăţării dincolo de vârsta copilăriei şi 

a adolescenţei aduce în discuţie problema specificului edu-
caţiei permanente, şi al învăţării, autoperfecționării la vârsta 
adultă şi, în acest context, trecerea de la modelul pedagogic de 
instruire/învăţare în copilărie şi tinereţe la cel andragogic. 

Considerată ca fiind arta şi ştiinţa de a-i ajuta pe adulţi să 
înveţe, andragogia propune o viziune comprehensivă asupra 
educaţiei şi formării adulţilor. Modelul andragogic al educaţiei 
şi formării se caracterizează printr-o mai mare flexibilitate  
şi adaptabilitate la cerinţele, nevoile, experienţa şi aspiraţiile 
adulților. Modelul vizat are la bază următoarele idei cu valoare 
de principii orientative [48]: 

a) independenţa adulţilor. Pe măsura maturizării lor, oa-
menii devin din ce în ce mai independenţi, mai capa-
bili să-şi direcţioneze singuri viaţa, să ia decizii şi să-şi 
asume responsabilităţi; 
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b) experienţa adulţilor. Adulţii au acumulat experienţă de 
viaţă, care constituie o importantă resursă pentru rea-
lizarea învăţării şi pentru formarea lor continuă; 

c) dorinţa adulţilor de progres în carieră şi de ascensiune 
socială. Adulţii sunt dispuşi să se angajeze în activităţi 
de instruire-învăţare atunci când, dorind să progreseze 
în carieră şi să obţină un status social mai înalt, con-
ştientizează că au nevoie să-şi aprofundeze şi îmbogă-
ţească cunoştinţele şi competenţele; 

d) învăţarea ca rezolvare de probleme. Învăţarea la adulţi 
este focalizată pe rezolvarea variatelor probleme. Adul-
ţii sunt realişti şi urmăresc scopuri practice; 

e) motivaţia intrinsecă pentru învăţare. Dorinţa de a avea 
anumite abilităţi şi competenţe, de a se realiza ca per-
sonalitate, de a progresa în carieră şi de a obţine recu-
noaşterea socială a valorii lor, sunt motive dominante 
ale învăţării la adulţi. Aceste dorinţe îi determină pe 
adulţi să se angajeze în activităţi de învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

Învăţarea specifică adulţilor este învăţarea autodirijată 
(self-directed learning), axată pe metacogniţie. Potrivit lui 
M. Knowles [48], învăţarea autodirijată reprezintă un proces 
în care iniţiativa o deţin indivizii, cu sau fără ajutorul altora, 
referitoare la diagnosticarea propriilor nevoi de învăţare, la 
formularea scopurilor învăţării, la identificarea resurselor 
umane şi materiale ale învăţării; la alegerea şi implementarea 
unor strategii de învăţare adecvate, la evaluarea rezultatelor 
învăţării. Libertatea de opţiune şi decizie a adultului privind 
activităţile de învăţare şi formare profesională conferă învă-
ţării autodirijate un specific propriu. 
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Horst Siebert (2001) sintetizează specificul învăţării auto-
dirijate în câteva teze esenţiale, şi anume [64, pp.54-69]: 

1. Conceptul învăţării autodirijate este diferit de cel al 
pedagogiei normative. 

În procesul consilierii, adulţii învaţă a lua decizii şi a răs-
punde pentru decizia luată. Instructorii/formatorii care luc-
rează cu adulţii nu mai prescriu norme rigide, ci doar îi ajută 
pe cei care învaţă, singuri să caute argumente pentru deciziile 
adoptate, procedând într-o manieră constructivistă. Pedagogia 
teoretic-constructivistă şi sistemică tinde să ia locul pedago-
giei normative, cu iz paternalist. 

2. Învăţarea autodirijată pune accentul pe însuşirea, inte-
riorizarea, valorificarea şi nu pe transmiterea cunoştinţelor. 

Focalizarea învăţării pe cel ce învaţă, pe nevoile, posibili-
tăţile şi aspiraţiile lui face ca însuşirea de cunoştinţe şi do-
bândirea de capacităţi şi competenţe la adulţi, să fie privită ca 
o autorealizare a acestuia. Din această perspectivă, adultul este 
un subiect, mai degrabă, diferenţiat decât deficitar. Rămâne la 
latitudinea lui să conştientizeze lipsurile şi să decidă care din-
tre ele urmează să fie înlăturate prin învăţare. 

3. Învăţarea autodirijată are o determinare biografică. 
Fiecare persoană are o individualitate proprie, o anumită 

structură de personalitate care se reflectă în modul şi stilul de 
învăţare. Procesul realizării învăţării are o pronunţată deter-
minare biografică, iar conţinuturile învăţării includ şi multă 
memorie şi amintire. Există o anumită biograficitate a func-
ţionării gândirii şi realizării învăţării. 

4. Învăţarea autodirijată este o activitate bazată pe auto-
responsabilizare. 

Nimeni nu poate fi silit să gândească şi să înveţe. Oamenii 
învaţă numai dacă îşi doresc acest lucru. În plus, ei decid, 
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fiecare pentru sine, ce conţinuturi prezintă o importanţă deo-
sebită. Provocările vieţii sunt multe şi variate, numai adultul 
este cel care decide dacă merită şi cum să le facă faţă, asu-
mându-şi responsabilitatea faptelor întreprinse. 

5. În procesul învățării, autoorganizarea presupune con-
structivism, efort volitiv şi disciplină interioară. 

Actul învățării presupune producerea de cunoştinţe, con-
struirea de sensuri şi semnificaţii de către cei ce învaţă în mod 
individual şi/sau în grup. Capacităţile cognitive şi metacog-
nitive ale individului sunt strâns legate de biografia acestuia. 
Învăţarea este asemenea unui traseu neprescris, dar care se 
conturează clar în procesul deplasării. 

Învățarea de tip constructivist se bazează pe un şir de re-
guli şi anumite principii potrivit cărora: 

– formatorul propune o problemă (de discutat, de rezol-
vat) cu ajutorul căreia creează un context incitant/ pro-
vocator, care pune mintea adultului în mişcare; 

– confruntarea cu problema propusă are loc în mintea 
fiecăruia, potrivit regulilor autoreferenţiale şi dinami-
cilor autocreative [64, p.62]; 

În contextul provocator creat, elevii adulţi sunt solicitaţi 
să rezolve şi alte probleme (similare, nu identice), utilizând 
modelele asemănătoare. Procedând astfel, adulţii învaţă, mo-
delează, concep şi însuşesc strategii metacognitive. 

6. Învăţarea autodirijată necesită contexte sociale. 
Chiar dacă are o componentă predominant individuală, 

autobiografică, învăţarea autodirijată este şi un act social. În-
văţarea autodirijată depinde de trăiri şi de experienţe singulare 
care diferenţiază indivizii, dar, în acelaşi timp, ea presupune şi 
trăiri consensuale, deoarece învăţarea autodirijată şi învăţarea 
socială nu sunt în contradicţie.  



 123 

7. Autodirijarea se referă nu numai la metodele aplicate, ci 
şi la durata, specificul şi conţinutul învăţării. 

Potrivit pedagogiei constructiviste, conţinuturile învăţării 
nu sunt date dinainte şi transmise de către instructor elevilor, 
ci ele se construiesc printr-un proces şi o activitate indi-
viduală şi/sau de grup. Didactica instruirii este înlocuită de cea 
a construcţiei cognitive. Conţinuturile învăţării includ ansam-
blul de valori socioumane şi reprezintă constructe ale căror 
importanţă şi relevanţă sunt apreciate de cel ce învaţă. 

8. Autodirijarea este un proces cognitiv şi emoţional. 
Autodirijarea sugerează persoanei/sinelui că aceasta are 

totul sub control, accentuând componenta cognitivă, raţională 
a autocontrolului. În realitate, gândirea, învăţarea şi compor-
tamentul oamenilor au o componentă importantă emoţională. 

Emoţiile ne orientează şi ne focalizează atenţia. În funcţie 
de dispoziţia în care ne aflăm, percepem într-un fel sau altul 
realitatea şi ne comportăm ca atare. Emoţiile și sentimentele 
dirijează amintirile, ne influenţează stilul de gândire, ne susţin 
energetic activităţile, ne direcţionează atitudinile și definesc 
comportamentele, determinând modul axiologic, cel compor-
tamental şi existenţial al persoanei. 

Aşadar, învăţarea este expresia manifestării personalităţii 
celui ce învață, sub toate aspectele ei: cognitiv, afectiv, atitudi-
nal şi comportamental. Autodirijarea şi autocontrolul în rea-
lizarea învăţării şi a oricărei activităţi, inclusiv a eutoeducaţiei 
ilustrează o astfel de realitate. 

Învăţarea şi autoperfecţionarea autodirijată dă rezultate în 
măsura în care conştientizăm şi ne evaluăm emoţiile şi apoi le 
canalizăm în direcţia obţinerii unor performanţe, a unor 
rezultate bune sau, cel puţin, scontate. 
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Necesitatea prelungirii duratei învăţării pe tot parcursul 
vieţii a produs schimbări în abordarea învăţării, a înţelesului şi 
a modalităţilor de realizare a acesteia. 

Cele mai importante şi semnificative schimbări de accent 
pentru adult sunt reprezentate de [64, pp.36-39]: 

a) extinderea considerabilă a sferei conceptului de învăţare. 
Astăzi, învăţarea nu se mai referă doar la învăţarea de tip 
şcolar/universitar, ci capătă noi dimensiuni. J. Delors dis-
tinge patru dimensiuni ale învăţării: a învăţa să ştii; a 
învăţa să faci; a învăţa să fii; a învăţa pentru a convieţui 
[Apud 24] şi a asigura calitatea existenţială a persoanei; 

b) transformarea instruirii periodice în învăţare permanentă. 
Realităţile şi necesităţile vieţii impun învăţarea continuă, 
permanentă, pe tot parcursul vieţii individului şi nu doar 
instruiri alternative, realizate periodic. Lifelong learning 
for all a devenit o expresie şi chiar un slogan des utilizat; 

c) conceptul de calificare se înlocuieşte cu dezvoltarea com-
petenţelor. Raţiunile care ţin de eficienţa şi eficacitatea 
activităţii umane stau la baza înlocuirii termenului cali-
ficare cu cel de competenţe deţinute de o persoană şi pe 
care le poate proba. Nu atât certificatele, atestatele şi dip-
lomele deţinute de cineva îl recomandă ca specialist şi 
expert într-un domeniu, ci competenţele sale (personale 
şi sociale, cognitive, metagognitive şi acţional-practice). 
Acestea se dobândesc printr-o formare specializată şi se 
dezvoltă prin intermediul învăţării experienţiale, realizată 
pe viu, în contexte profesionale şi sociale, sub îndrumarea 
unui supervizor (mentor, tutore etc.); 

d) deplasarea de accent în procesul învăţării, dinspre predare 
către consiliere. În documentele de politică educaţională 
ale diverselor state, precum şi în vocabularul practicie-
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nilor (educatori, profesori, formatori etc.) se folosesc ex-
presii precum cele de: more learning-less teaching (mai 
multă învăţare – mai puţină predare); from education to 
learning (de la educaţie la învăţare) etc., fapt care ilus-
trează tendinţa accentuării facilitării învăţării. Didactica 
predării trebuie înlocuită cu cea a învăţării, în care profe-
sorul devine facilitator şi consilier al învăţării elevilor. 
Aşadar, învăţarea permanentă, învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, şi învăţarea autodirijată, specifică adulţilor, au condus la 
schimbarea viziunii despre învăţare, inclusiv a conceptului de 
consiliere a adulților. 

Aşa cum, noţiunea de învăţare autodirijată câştigă tot 
mai mult teren de apreciere în discursurile pe tema pedagogiei 
adulţilor, remarcând şi faptul că se depun eforturi susţinute 
pentru conceptualizarea acestui principiu [64, p.39], tendinţele 
principale se manifestă în direcţia şi contextul consilierii adul-
ţilor. Consilierea adulților pentru învăţare trebuie realizată în 
scopul sprijinirii învăţării autodirijate, ca o condiţie esenţială a 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Realizarea unei consilieri eficiente a adulţilor presupune 
respectarea câtorva principii: 

1. Diagnoza nevoilor, cogniţiilor şi a capacităţilor de învă-
ţare ale fiecărui individ se respectă ca o condiţie a proiectării 
unui program complex şi detaliat de consiliere destinat faci-
litării auto/învăţării adulţilor. 

2. Sprijin, ajutor şi îndrumare acordate adulţilor pentru 
realizarea învăţării autodirijate. Plecăm de la ideea că abilitatea 
şi capacitatea de a învăţa nu se pot preda, ele se dobândesc în 
variate contexte existențiale. În acest sens, sun necesare: 

a) asimilarea de către adulți a principiilor pedagogiei 
constructiviste prin plasarea lor în contexte de învăţare 
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adecvate; în învăţarea autodirijată; nu este esenţială 
transmiterea de cunoştinţe, ci faptul că participanţii 
ajung să manifeste interes şi sunt stimulaţi de a elabora 
și rezolva probleme [64, p.158]; 

b) plasarea accentului pe metacunoaştere (asimilarea de 
către adulţi a unor cunoştinţe şi abilităţi referitoare la 
cum să înveţe rapid, eficient, durabil, cum să realizeze 
autocontrolul metacognitiv şi reflecţia metaemoţională 
astfel, încât să obţină o stare de confort psihic, favo-
rabilă învăţării permanente, continue; 

c) asistenţă de specialitate acordată adulţilor, în calitatea 
lor de persoane care învaţă tot timpul; 

d) îndrumare și orientare privind analiza și aprecierea te-
melor și situațiilor existențiale din variate perspective. 

3. Formarea unei culturi a învăţării din copilărie în cadrul 
familiei. Aceasta presupune formarea unei mentalităţi şi a 
unor atitudini favorabile învăţării, pe tot parcursul vieții. Se 
urmăreşte revalorizarea învăţării în sensul redobândirii încre-
derii persoanei în puterea conferită de competenţele asimilate 
şi dezvoltate printr-o învăţare permanentă, realizată în mod 
liber, independent şi autonom, din proprie iniţiativă şi aflată 
sub controlul individului (învăţarea autodirijată). 

Mediul familial şi echilibrul personal 
Adulţii sunt persoane conștiente și responsabile care au 

obligaţii sociale şi familiale multiple. Ei sunt preocupaţi nu nu-
mai de propria carieră, ci şi de siguranţa şi confortul membrilor 
familiei lor şi a persoanelor apropiate (copii, rude, prieteni etc.). 

Deseori, adulţii au probleme în acest domeniu, fapt care 
necesită sprijinul şi îndrumarea, realizate de specialiştii din 
domeniul consilierii. Problemele, frecvent întâlnite, pot fi cele 
referitoare la: 
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– comunicarea și relaţiile cu membrii familiei, inclusiv 
cu copiii şi alte rude; 

– confruntările și neînţelegerile cu soţia/soţul, eventual 
distorsiunile comportamentale şi/sau divorţul; 

– probleme de ordin sentimental și/sau intimitate; 
– probleme legate de autoapreciere, autoactualizare și 

eficientă personală. 
Astfel de probleme şi altele asemănătoare pot constitui 

obiectul activităţii de consiliere a adulţilor. De rezolvarea 
satisfăcătoare a acestor probleme depind eficienţa activităţii 
adultului, confortul psihologic al persoanei și a familiei aces-
tuia, integrarea socioprofesională a fiecărei persoane; calitatea 
vieții persoanei și al familiei etc. 

După cum se poate observa din cele relatate, consilierea 
adulţilor este o dimensiune a educaţiei comprehensive, desfă-
şurată pe tot parcursul vieţii individului. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Consilierul oferă ajutor, susținere și îndrumare adul-

tului numai atunci când acesta î-l solicită. 
2. Consilierea adultului în contextul COCF începe cu o 

conversație care incită o auto/analiză treptată și 
profundă a temelor existențiale de ordin ontologic și 
moral. 

3. Consilierea adulților se încheie cu elaborarea unor 
strategii și perspective de viață, edificate de către cel 
consiliat. 
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3.2. EFICIENŢA PERSONALĂ ÎN CONTEXTUL 
PROGRAMĂRII NEUROLINGVISTICE 

 
Unele persoane sunt eficiente în activitatea profesională, 

altele, în viața familială. Este in puterea noastră să ne sporim 
eficienţa personală. Programarea neurolingvistică/PN ne oferă 
suportul teoretic şi modalităţile de acţiune prin care putem 
realiza acest deziderat. 

Programarea neurolingvistică este o orientare psihologică 
iniţiată de John Grinder (lingvist) şi Richard Bandler (psiho-
log), care și-au propus să descopere: 

a) patternurile obţinerii eficienţei în diverse domenii de 
activitate; 

b) modalităţile practice prin care oamenii pot deveni mai 
eficienţi în activităţile desfăşurate. 

Premisele programării neurolingvistice (premise care dau 
denumirea acestei orientări psihologice) sunt: 

– orice fapt psihic (proces, trăire, stare etc.) are la bază 
mecanisme fiziologice şi neurologice; 

– limbajul are un rol esenţial în structurarea gândurilor 
(limbajul intern) şi în comunicare (limbajul extern); 

– putem alege modalitatea de organizare a gândurilor şi 
emoţiilor şi să programăm acţiunile pentru a obţine 
rezultatele dorite [57]. 

Unii autori [10; 16; 31; 32; 43 etc.] definesc programarea 
neurolingvistică drept arta şi ştiinţa eficienţei personale.  

În continuare vom prezenta câteva dintre principiile 
fundamentale ale programării neurolingvistice, urmărind mo-
dul în care aplicarea acestora poate conduce la eficienţă în 
activitatea noastră, ca personalitate, în general, și, ca familist, 
în particular: 
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• Fiecare problemă necesită definire și formulare în ter-
meni de rezultate aşteptate/dorite. 

Acest principiu subliniază faptul că numai dorinţa clar 
percepută și definită de a obţine anumite rezultate, mobili-
zează eficient persoana de a-şi utiliza resursele disponibile şi a 
depune un efort concret pentru a-şi atinge scopurile. Dacă 
obiectivele ce urmează a fi realizate sunt formulate precis, în 
sens existențial pozitiv (ca expresie a voinţei persoanei şi se 
ține cont de resursele de care dispune persoana), atunci există 
şanse mult mai mari ca ele să fie îndeplinite cu succes. 

• Modul în care persoana percepe, înţelege şi evaluează 
realitatea, influenţează direct definirea problemei cu care se 
confruntă. 

Realitatea este una singură, ea există în mod obiectiv. 
Modul în care o percepem, o cunoaştem este diferit de la o 
persoană la alta, astfel încât fiecare îşi construieşte realitatea 
sa. Cunoaşterea realităţii obiective presupune valorificarea 
experienţei subiective a fiecărei persoane, iar experienţa su-
biectivă depinde de ideile, credințele, concepţiile, valorile, 
bagajul educaţional, cel familial şi social al persoanei. Această 
constatare i-a condus pe reprezentanţii programării neuro-
lingvistice la formularea principiului: harta nu e acelaşi lucru 
cu teritoriul. Realitatea obiectivă este teritoriul, iar cunoaşterea 
acestuia presupune alcătuirea unei hărţi care valorifică expe-
rienţa subiectivă a persoanei, experienţă care se constituie ca 
un filtru ce mediază relaţia persoanei cu lumea în care trăieşte 
[57]. În conformitate cu acest principiu noi am elaborat şi 
experimentat o Hartă a COCF care conține contextul familial 
şi asigură orientarea în experiența de viață a persoanei con-
siliate, pe care o prezentăm în subcapitolul 4.1. 
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• Persoana poate face tot ceea ce este omeneşte posibil. 
Acest principiu evidenţiază, pe de o parte, încrederea per-

soanei în propriile sale posibilităţi, iar pe de altă parte, concor-
danţa dintre posibilităţile ei şi realismul scopurilor propuse. 
Este greu de presupus că persoana care porneşte la drum cu o 
anumită credinţă, nu va fi capabilă să facă acest lucru, atin-
gându-şi obiectivele planificate. Reprezentanţii programării 
neurolingvistice au exprimat conţinutul în forma: dacă cineva 
în lumea asta poate face un lucru şi eu pot face acel lucru. 

• În rezolvarea cu succes a problemelor, omul trebuie să 
ţină cont, mai degrabă, de posibilităţi decât de necesităţi. 

Una este dorinţa ca expresie a unei necesităţi, şi alta este 
putinţa. Este mult mai eficient să ne propunem obiective în 
raport cu necesităţile, dar, totodată, să ne orientăm și după 
posibilitățile noastre. Necesitățile și dorințele ne motivează 
spre activitate, dar pot conduce la un disconfort psihoemo-
țional, dacă rezolvarea lor nu se axează pe posibilități. 

• În rezolvarea problemelor, omul îşi foloseşte, deopot-
rivă, mintea, corpul şi sufletul ca părţi ale aceluiaşi sistem. 

Mintea şi corpul se află într-o unitate indispensabilă, con-
stituie un sistem de autoreglare, astfel încât orice modificare a 
uneia dintre componente o afectează pe cealaltă şi, în con-
secinţă, funcţionarea optimă a personalităţii umane. Gândim 
cu mintea şi simţim cu tot corpul/cu inima, iar unitatea dintre 
raţiune/gând şi trăirea subiectivă/simţire, contribuie la reali-
zarea unor comportamente adaptative eficiente. Completăm 
acest principiu cu a treia componentă – sufletul/spiritul, exis-
tența căruia, deja, nu mai este negată de cercetători. Prin ur-
mare, în rezolvarea problemelor ne conducem de axa, definită 
ca unitatea dintre minte – corp – suflet. 
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• În spatele oricărui comportament uman există o inten-
ţie inconştientă pozitivă. 

Omul dispune de resursele necesare pentru a se realiza şi 
a se autoîmplini ca personalitate. Inconştient, intenţiile sale 
sunt orientate pozitiv spre autoperfecţionare, autodezvoltare 
şi mai puțin spre eşec, boală, autodistrugere. Consilierea onto-
logică complexă a familiei/persoanei trebuie să valorifice 
intenţiile pozitive conștiente și înconştiente ale persoanei, 
ajutând-o să le conştientizeze şi să le materializeze în com-
portamente eficiente, centrându-se pe filosofia practică, care 
are la bază acțiunea morală. 

• Pentru obţinerea eficienţei într-o activitate, întrebările 
de tipul „cum” sunt mai utile decât întrebările de tipul „de ce”? 

O persoană care se întreabă cum să procedeze pentru a 
rezolva o problemă este preocupată de găsirea modalităţilor 
care o vor conduce la obţinerea succesului. Persoana care 
întreabă de ce, se orientează în direcţia obţinerii unor motive, 
cauze, justificări și pierde din eficiența acțiunilor și compor-
tamentelor oportune și eficiente. 

• În rezolvarea unei probleme, curiozitatea susţinută, 
mobilizează persoana să acţioneze. 

Curiozitatea este o atitudine general-umană. Ea se înscrie 
în categoria motivelor de ordin cognitiv, care determină acti-
vitatea umană. Comportamentul unei persoane este, în mod 
semnificativ, determinat şi ghidat de curiozitate, de nevoia de 
a cunoaște / a şti. Menţinerea curiozităţii adultului, constituie 
o modalitate de autoreglare a percepţiei, memoriei şi autoan-
gajare a acelei persoane în rezolvarea problemelor. 

• În comunicare, înţelesul unui mesaj este condiţionat de 
accesibilitatea lui şi răspunsul primit. 
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Decodificarea unui mesaj primit de la un emiţător depinde 
de filtrele subiective ale destinatarului, active în acel moment. 
Destinatarul nu răspunde mesajului emiţătorului, ci imaginii 
sale despre mesaj, adică ceea ce el a înţeles. La rândul său, răs-
punsul destinatarului este înţeles de către emiţător (aflat acum 
în ipostaza de destinatar), în funcţie de filtrele sale subiective. 

În acest context, consilierul trebuie să explice adultului că 
unele răspunsuri primite de la semenii noștri nu sunt con-
structive, deatât merită ca uneori să facem abatere de la prin-
cipiul dat. În viziunea noastră, acceptăm și ne conducem nu-
mai de răspunsurile care sunt valoroase din punct de vedere 
existențial și a filosofiei de viață, luată ca reper comportamen-
tal. Răspunsurile neconstructive le putem trece cu vederea sau 
le transfortăm în idei constructive. 

• Nu există eşecuri, ci numai feedback-uri. 
Omul învaţă a ieşi din orice situaţie, atât din cele care i-au 

adus succese, cât şi din cele în care a comis greşeli, înre-
gistrând eşecuri. Dintr-o situaţie de eşec, omul învaţă cum nu 
trebuie procedat pentru a nu mai înregistra eşecuri. Acesta 
este un indiciu al inteligenţei persoanei care învaţă din pro-
priile greşeli şi din greşelile altora, ştiind să preîntâmpine 
situaţiile care l-ar conduce la obţinerea unor insuccese. Aşa-
dar, un eşec este un anumit feedback. 

Formarea unor competențe și deprinderi de activitate efi-
cientă presupune respectarea acestor principii. Consilierea 
ontologică complexă a familiei, orientată spre formarea de-
prinderilor de viaţă eficientă, adică de calitate, urmăreşte cul-
tivarea beneficiarilor și înzestrarea lor cu strategii de rezolvare 
optimă a problemelor prin valorificarea potenţialului sau 
uman. Din perspectiva programării neurolingvistice, relaţia de 
consiliere presupune crearea și menținerea unei legături de 
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rezonanţă etică și empatică între consilier şi subiectul con-
siliat, bazată pe definirea şi verbalizarea acţiunilor; stimă, 
încredere şi securitate psihologică. Beneficiarul învaţă să-şi 
evalueze și modifice comportamentul, să gândească şi să acţio-
neze eficient, în măsura în care:  

– între el şi consilier se creează o punte de legătură bazată 
pe normele deontologice şi respect reciproc, situaţie care 
în programarea neurolingvistică este denumită pacing; 

– modificările comportamentului consilierului sunt ur-
mate de modificări corespunzătoare în comportamen-
tul beneficiarului, situaţie denumită în programarea 
neurolingvistică, leading. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Formarea competențelor și deprinderilor de viaţă trebuie 

să facă parte din programele de consiliere a familiei, 
desfăşurate în centre speciale, în şcoală sau alte instituții. 
Dacă scopul fundamental al COCF este formarea com-
petenţelor și deprinderilor de a face faţă solicitărilor 
vieţii, existenței umane, reechilibrării și armonizării 
relațiilor familiale, atunci să nu uităm că specialistul în 
consiliere, nu numai sprijină, îndrumează, ci și corec-
tează, educă, formează o conduită sănătoasă și demnă la 
toți membrii familiei, apelând şi la posibilităţile progra-
mării neurolingvistice. 

2. Consilierea privind formarea competențelor și deprin-
derilor de viaţă este un obiectiv esenţial al consilierii 
pentru dezvoltare. Ea ajută persoanele să înveţe cum să se 
adapteze cerinţelor vieţii, devenind astfel mai împlinite. 
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3.3. CONSILIEREA PREVENTIVĂ A ADULŢILOR 
 

Consilierea preventivă a adulţilor are tangenţe comune cu 
organizarea şi desfăşurarea consilierii copiilor. 

Cu toate că adulţii sunt persoane mature, capabile de a 
judeca lucrurile şi de a lua decizii responsabile, au şi ei nevoie 
de ajutor, sprijin şi îndrumare în anumite situaţii de viaţă. 
Consilierea preventivă a adulţilor se focalizează pe învăţarea 
de către aceştia a unor strategii, modalităţi, tehnici şi procedee 
referitoare la două aspecte vitale: 

– autocontrolul emoţiilor şi managementul stresului; 
– dezvoltarea unor competențe și deprinderi pro-sănătate. 
Autocontrolul emoţiilor şi managementul stresului 
Emoţiile sunt trăiri subiective ale persoanei manifestate în 

viaţa şi activitatea acesteia, în relaţiile sale cu mediul. Ele şi 
personalizează individul, conferindu-i o identitate proprie, 
inconfundabilă. Emoţiile sunt reacţii globale ale persoanei la 
solicitările externe, reacţii intense şi de scurtă durată/afectele 
sau răspunsuri de intensitate relativ constantă şi de lungă 
durată/sentimente şi pasiuni. Sfera afectivă presupune reacţii- 
conştientizări ale prezenţei sau absenţei unor obiecte, persoa-
ne, situaţii etc., comportamente corespunzătoare care sunt 
însoţite de modificări fiziologice specifice. Emoţiile se supun 
principiului polarităţii şi sunt trăite de persoană ca fiind plă-
cute sau neplăcute, tonice/stenice sau astenice. 

Rolul emoţiilor, al afectivităţii, în general, în viaţa oame-
nilor este fundamental. Ele energizează, stimulează şi direcţio-
nează activitatea cognitivă şi practică, atitudinile şi comporta-
mentul omului. Acţiunea lor poate fi pozitivă (de mobilizare, 
susţinere energetică etc.) sau negativă (demobilizare, apatie, 
dezangajare etc.). indiferent de rolul lor, emoţiile pot fi contro-
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late, iar acţiunea lor transformată într-un factor adaptativ şi de 
dezvoltare personală a individului. Controlul emoţiilor şi trăiri-
lor afective presupune, în esenţă, controlul modului de relaţio-
nare cu mediul; de comunicare şi interacţiune cu ceilalţi, de 
explorare a resurselor fiziologice şi psihologice proprii, în sco-
pul adaptării la realitate, al dezvoltării personale şi al obţinerii 
satisfacţiilor, al realizării unui confort psihologic adecvat. 

Gestionarea energiei trăirilor emoţionale, în sensul valori-
ficării ei în direcţia dezvoltării persoanei, este un criteriu al 
inteligenţei emoţionale a acesteia [44]. 

Autocontrolul emoţiilor se poate realiza pe două planuri: 
– în plan individual: controlul comportamentului ver-

bal-viscero-motoriu; constituirea mecanismelor de 
apărare a Eului; 

– în plan social/familial: învăţarea unor reguli de relaţio-
nare afectivă (feeling rules), adeziunea la un anumit 
ethos afectiv. 

Autocontrolul individual al emoţiilor 
Organizarea verbalo-viscero-motorie şi autocontrolul emoţiilor 
Ideea potrivit căreia personalitatea umană este o unitate 

integrativă a trei planuri: cognitiv de cunoaştere şi gândire, 
afectiv (simţire) şi comportamental (reacţii, fapte, acte) nu este 
nouă. J. B. Watson, întemeietorul behaviorismului, susține că: 
comportamentul este organizarea integrală a trei nivele / pla-
nuri: planul motric (motricitatea), planul visceral (variaţii elec-
trodermale, reflexul psihogalvanic etc.) şi planul verbal (mo-
dul de comunicare. J. B. Watson menționa că gândirea poate 
fi, pe rând, kinestezică, verbală sau emoţională. Dacă organi-
zarea kinestezică se blochează, predomină organizarea emo-
ţională. Ca urmare, organizarea motrica şi viscerală este ope-
raţională în procesul gândirii, iar în absenţa dezvoltării ver-
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bale, am putea totuşi să gândim într-un fel oarecare, chiar 
dacă nu am avea cuvinte [Apud 32, p.112]. 

Din concepţia watsoniană, insuficient valorificată, poate fi 
preluată ideea că autocontrolul emoţiilor presupune punerea în 
funcţiune a unor mecanisme psihice complexe, care integrează 
gândirea şi limbajul, motricitatea (mişcarea şi comportamen-
tul) şi visceralitatea (emoţionalitatea în sens restrâns). 

Fiecare persoană reacţionează în cele trei planuri, verbal, 
visceral şi comportamental, însă în moduri diferite, activizând 
mecanismele psihice, care implică un anumit plan. Unele 
persoane activizează cuvântul, altele sunt reactive sub aspect 
motric, iar, o parte de oameni, au mai puţine reacţii viscerale 
(emoţionale). Trebuie de conştientizat faptul că vorbirea şi 
gesturile, au adesea un efect de anihilare, reducere şi inhibare 
a reacţiilor vegetative emoţionale. 

Cu toate acestea, autocontrolul adecvat al emoţiilor este 
realizat printr-o organizare verbalo-viscero-motorie bună. O 
anumită sinergie a activităţilor: cognitivă (modul de a gândi şi 
exprima adecvat gândurile în limbaj), vegetativă (modificări 
corporale, somatice) şi motorie (comportamentală) – conduce 
la implicarea autocontrolului emoţiilor şi la focalizarea ener-
giei persoanei spre relaţionarea adecvată cu mediul familial şi 
social, contribuie la dezvoltarea optimă a personalităţii fami-
listului. În acest context, ținem să menționăm comportarea 
bărbaților și femeilor, care poate avea la bază, nu numai 
exteriorizarea tipului sistemului nervos/temperamentul, speci-
ficul afectivității genurilor, dar și nivelul educației, culturii 
concrete asimilate din frageda copilărie. 

Mecanismele de securizare şi autocontrolul emoţiilor 
Pentru a se proteja de exigenţele Supraeului (de solici-

tările normative ale societăţii), individul pune în funcţie meca-
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nismele de securizare a Eului. Acestea sunt implicate pentru a 
evita consecințele trăirilor subiective ale persoanei precum: 
timiditatea, culpabilitatea, ruşinea, dezgustul, frica, panica, an-
goasa, anxietatea etc., generate de conflictul interior dintre 
dorinţe şi modalităţile (neadecvate sau neacceptate social), de 
satisfacere a acestora. Societatea cere ca toate emoţiile şi trăi-
rile afective să fie temperate în manifestările lor atitudinal-com-
portamentale, impunând un anumit cod al dirijării acestora. 

Merită să fie subliniat faptul că punerea în funcţie a me-
canismelor de securizare a Eului, nu este posibilă numai în 
cazuri patologice, ci este o modalitate utilizată de toţi oamenii 
care conştientizează faptul că trebuie să-şi controleze emoţiile, 
dovedind că dispun de inteligenţă emoţională. 

Modalităţile de autocontrol individual al emoţiilor, frec-
vent utilizate, de către adulți se manifestă prin: 

– mecanismele de descărcare: vorbirea tare, repede, râsul 
ţipete; practicarea plimbărilor, mersului, alergărilor, a 
variatelor sporturi; 

– mecanismele represive care necesită efort de stăpânire a 
vocii, a gesturilor, de utilizare adecvată a cuvintelor; 

– mecanismele cognitive, ce ţin de transferul spre alte gân-
duri prin raţionalizare, justificare, anticipare a unor so-
luţii adecvate; orientare spre acţiuni de cunoaştere etc.; 

– mecanismele relaţionale care oferă suport social, îm-
părtăşire a emoţiilor, empatizare, fapt care are efecte 
securizante asupra persoanei; 

– mecanismele extrapunitive ce impun evitarea manifes-
tării emoțiilor prin fuga/retragerea în afara situației. 

Controlul familial al emoţiilor reprezintă un control 
social, numai că într-un mediu mai restrâns. 
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Controlul social al emoţiilor se referă la gestionarea aces-
tora prin mecanisme sociale, adică instituirea unor norme şi 
reguli ale manifestărilor emoţionale în public. Modul în care 
persoana îşi exprimă emoţiile în concordanţă cu anumite 
principii, reguli, norme sociale, în conformitate cu anumite 
coduri emoţionale, reprezintă un criteriu al civilizaţiei [44]. 

Orice societate controlează manifestările pulsionale, îndeo-
sebi, sexualitatea, şi impune o anumită modalitate de exprimare 
şi manifestare a emoţiilor, atât în public, cât şi în particular. 

Mecanismele sociale de control al emoţiilor oamenilor 
asigură conformarea la niște norme și reguli, care protejează 
individul și în cadrul familiei neafectându-i sănătatea, dem-
nitatea și imaginea. Fiecare persoană ţine la imaginea sa pub-
lică, dorind să producă asupra celorlalţi o anumită impresie 
despre sine. Situaţia normală ar fi aceea a coerenţei depline 
dintre trăirile emoţionale subiective, expresia lor comporta-
mentală şi impresia produsă asupra celorlalţi. Codurile emo-
ţionale sunt aplicate direct asupra expresiilor emoţionale şi 
indirect asupra trăirilor personale, fie în cadrul familial/ res-
trâns, fie în cel social/extins. 

G. Bateson propune şi dezvoltă conceptul de ethos emo-
ţional, definit ca fiind sistemul atitudinilor afective ce comandă 
valoarea pe care o comunitate o acordă diferitelor satisfacţii şi 
frustrări ale vieţii [Apud 32]. 

În procesul educației și socializării omului, realizat în spe-
cial de familie şi de şcoală, se transmit şi codurile emoţionale 
ale comunităţii, adică acele norme culturale ce reglementează 
manifestarea emoţională a membrilor săi. Regulile trăirilor 
emoţionale (feeling rules) implică existenţa unui sistem de eva-
luare afectivă ce funcţionează într-un câmp semantic afectiv 
sau conotativ tridimensional [32; 40; 44; 70; 74 etc.]. 
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În consiliere trebuie să ne axăm pe câmpul semantic, care 
include existenţa unei legături strânse între afect/trăire emo-
ţională, reprezentare şi exprimarea prin cuvânt. Orice lucru, 
persoană, situaţie a individului, poate fi definită raţional (de-
notativ), dar şi cu implicarea afectivă a subiectului care-i con-
feră semnificaţie şi valoare personală (conotativă). 

Dimensiunea evaluativă conotativă se realizează în ideile 
de tipul: bun-rău, plăcut-neplăcut, agreabil-neagreabil, frumos-
urât etc., ceea ce conturează dimensiunea hedonică. Aceasta îşi 
lasă amprenta și determină emoţiile pozitive (creează plăcere) și 
cele negative (produc neplăcere); modalitățile și strategiile 
culturale, nivelul și spectrul de manifestare a emoţiilor pozitive 
şi cel de minimalizare a emoțiilor negative. 

Prezenţa plăcerii sau a durerii, conferă experienţei emo-
ţionale a individului un anumit specific: plăcerea este legată de 
descărcare, iar neplăcerea – de producerea tensiunii sau a ex-
ploziei afective. Importantă, în acest sens, este atingerea unui 
nivel optim de tensiune, care mobilizează şi energizează per-
soana, dar n-o face victimă a unor incidente emoționale. 

Aşadar, universul nostru existenţial îmbină toate culorile 
vieţii şi a manifestării umane, inclusiv paleta afectivă. Per-
soana se simte bine, confortabil atunci când reuşeşte să reali-
zeze un autocontrol eficient al emoţiilor, respectiv o dirijare 
adecvată a trăirilor sale subiective, a reprezentărilor mintale, a 
comportamentelor verbale şi nonverbale. Orice situaţie de ti-
pul comportamentelor acceptate şi valorizate social sau lipsa 
unui control eficient asupra emoţiilor, eşecul acestuia, pot 
conduce la apariția unor emoţii dezataptative sau provoacă 
starea de emoţii ratate, iar uneori chiar provoacă o stare de 
apatie şi dispoziție minoră. 
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Managementul stresului 
Controlul și dirijarea emoţiilor în unele situaţii, este di-

ficil, persoana nu le poate gestiona adecvat, astfel încât să se 
adapteze sau să depășească solicitările mediului (familial, pro-
fesional, comunitar). Insuficienta mecanismelor de securizare 
sau de adaptare, conduce la anxietate, angoasă şi stres. 

Anxietatea este o teamă fără motiv, o stare de nelinişte 
însoţită de tensiune psihică, agitaţie, iritabilitate şi simptome 
somatice specifice. Ea este generată de sentimentul unui peri-
col difuz, vag de precizat, cu represiuni iminente asupra exis-
tenţei persoanei [7; 10; 30; 33; 43 etc.]. 

Specialiștii în consiliere trebuie să facă distincţia între: 
anxietate-stare şi anxietate-trăsătură. 

Anxietatea-stare comportă o serie de caracteristici: 
– emoţionalitatea negativă (frică, spaimă, panică); 
– anticipările pesimiste ale evenimentelor; 
– slaba capacitate de concentrare şi de relaxare (con-

ştientizarea trăirilor care determină mecanismele de 
coping ale persoanei); 

– manifestările motorii şi o anumită hiperactivitate a sis-
temului nervos vegetativ, inclusiv manifestările psihice 
de iritabilitate. 

Anxietate-trăsătură este văzută ca fiind dispoziţia persoa-
nei de a avea stări frecvente de anxietate accentuată. Ea este 
asemănată cu anxietatea cronică, întâlnită la anumite persoa-
ne. Persoanele anxioase sunt mult mai vulnerabile la stres 
decât cele care nu sunt predispuse la stări de anxietate [32]. 

Angoasa este senzaţia persoanei de indispoziţie profundă, 
caracterizată prin nelinişte extremă şi frică iraţională, cu mani-
festări somatice pregnante. Frica iraţională acutizată conduce la 
agravarea şi intensificarea anxietăţii (44). 
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Majoritatea autorilor sunt de acord că anxietatea şi an-
goasa sunt două faţete (una psihologică – anxietatea şi alta 
somatică – angoasa) ale aceleiaşi stări, ale aceleiaşi trăiri a 
subiectului [32; 33; 37; 55 etc.]. Stările nominalizate pot fi 
provocate de stresul cronic. 

Fenomen psihosocial complex, stresul, parvine din con-
fruntarea persoanei cu sarcini şi solicitări percepute şi trăire de 
aceasta ca fiind dificile şi presante, pe care crede că nu le poate 
rezolva cu succes. 

Starea subiectivă de stres rezultă din interacţiunea şi con-
fruntarea cu trei elemente: 

– factorii generatori de stres (factori stresori); 
– resursele persoanei de a face faţă factorilor stresori; 
– reacţiile specifice ale persoanei la stres. 
Factorii generatori de stres sunt evenimentele şi situaţiile, 

externe sau interne, care solicită rapid şi eficient persoana să se 
adapteze cerinţelor lor. 

Pot constitui surse de stres (factori stresori): 
– starea de boală fizică sau psihică (proprie sau a aproa-

pelui) şi manifestările acesteia; 
– abuzul fizic, emoţional sau sexual; 
– situaţia financiară precară; 
– pierderea locului de muncă; 
– problemele familiale (divorţul, decesul unui membru 

al familiei, conflictele, violenţa în familie, comunicarea 
distorsionată etc.); 

– problemele legate de şcoală (la elevi) sau instituţia în 
care lucrează persoana (neînţelegeri cu colegii, cu pro-
fesorii, schimbarea şcolii, conflictele la locul de muncă, 
relaţionarea incorectă cu şefii şi/sau subalternii); 

– cataclismele naturale (cutremurile, inundaţiile etc.); 
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– accidentele cu urmări majore (de circulaţie, de muncă); 
– problemele personale (nemulţumirea de aspectul fizic, 

stima de sine redusă, neîncrederea în sine; lipsa priete-
nilor, conflictele cu rudele şi prietenii, despărţirea de 
iubit/iubită; incapacităţi de muncă temporale etc. 

Resursele personale de a face faţă la stres se referă la capa-
cităţile, abilităţile și competențele persoanei, de natură cogniti-
vă, emoţională, volitivă şi comportamentală, de a reduce/dimi-
nua acţiunea factorilor stresori, de a stăpâni sau accepta şi 
tolera unele situaţii care nu pot fi schimbate. De multe ori, 
persoana percepe situaţia ca fiind dificilă, ameninţătoare, pen-
tru că nu-şi evaluează corect capacităţile şi resursele. Factorii 
psihologici individuali, precum stima de sine realistă, optimis-
mul, credință în Dumnezeu, credinţa autoeficienței; anumite 
convingeri optimiste, pot proteja persoana împotriva stresului. 

Apărarea psihică de la acţiunile nefaste ale factorilor stre-
sori, pune în funcţie câteva mecanisme specifice, numite me-
canisme de coping [32; 70]. Răspunsul la solicitările conside-
rate dificile, cărora persoana crede că nu le poate face faţă, 
presupune: a) acţiunea directă asupra stresorului (schimbarea 
conotaţiei lui negative); b) căutarea de informaţii despre stre-
sor (care ajută la o evaluare mai adecvată a acestuia); c) neim-
plicarea (renunţarea); d) activarea unor mecanisme de secu-
rizare (negarea stresorului, reorientarea/transferul dorinţelor 
şi aspiraţiilor spre alte obiecte, situaţii etc.). 

Reacţiile la stres sunt răspunsurile subiectului la acţiunea 
factorilor stresori. Acestea pot fi: a) reacţii fiziologice (dureri de 
cap/migrene, dureri de inimă, palpitaţii, poftă alimentară scă-
zută sau crescută, indigestii, insomnii, transpiraţii excesive, 
ameţeli, stare generală de rău, oboseală cronică etc.); b) reacţii 
cognitive (deficit de atenţie, scăderea capacităţii de concen-
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trare, blocaje ale gândirii; dificultăţi în luarea deciziilor, gân-
duri negre, pesimiste/negative despre sine, despre realitate, 
despre viitor, idei suicidale etc.); c) reacţii emoţionale (iritabi-
litate crescută, scăderea interesului pentru anumite domenii 
care reprezentau înainte pasiuni sau hobby-uri, instabilitate 
emoţională, anxietate, depresie, apatie, sentimentul neglijării 
de către ceilalţi, dificultăţi în a se relaxa şi distra, sentimentul 
că este un ratat în profesie sau în familie, incapacitate de a 
termina sarcinile începute, neîncredere în ceilalţi şi în viitor);  
d) reacţii comportamentale (performanţe scăzute în muncă, tul-
burări de somn, consum exagerat de tutun şi alcool, izolarea de 
prieteni, preocuparea excesivă pentru anumite activităţi, un 
management ineficient al timpului, comportament agresiv). 

Stresul face parte din viaţa noastră. Nu numai situaţiile 
percepute ca fiind dificile sunt generatoare de stres, ci orice 
situaţie nouă care necesită o reacţie adaptativă. Există stres pozi-
tiv, numit eustres, care este tonifiant în sensul că cere persoanei 
să fie activă, să se implice în rezolvarea problemelor, şi stres 
negativ/distres, cel care este trăit de persoană drept ceva ce 
produce disconfort, nelinişte, anxietate, angoasă, panică, frică. 

Chiar şi evenimentele fericite (călătoriile, căsătoria, avan-
sările în profesie etc.) pot genera stres (eustres). Activităţile 
ludice sau sportive, aventurile şi riscurile asumate conştient de 
către individ pot determina stresul pozitiv. Micile satisfacţii şi 
micile necazuri ale vieţii cotidiene pot fi producătoare de stres. 
De aceea se spune că viaţa fără stres înseamnă moarte [32]. 

Aşadar, evenimentele vieţii cotidiene, dar şi problemele 
majore cu care se confruntă omul fie în familie, fie la serviciu 
sau în viața cotidiană, pot deveni factori de stres. Nocivitatea 
lor este diferită, în funcţie de măsura influenței și a percepției 
persoanei, a stării de sănătate a acesteia. 
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Capacitatea de suportare a stresului este diferită de la o 
persoană la alta, în funcţie de robusteţea fiecăreia, tipul şi 
starea stemului nervos, la fel, mai depinde şi de suportul social 
de care beneficiază persoana. 

Managementul stresului presupune gestionarea adecvată 
a stresului cotidian şi a stresului generat de problemele difi-
cile, cu rol major în viaţa omului. 

Stresul cotidian este generat de micile necazuri şi de mi-
cile satisfacţii ale vieţii de zi cu zi. El afectează, într-un fel sau 
altul, în special adulţii şi mai puţin copiii, care nu au atâtea 
sarcini de rezolvat şi responsabilităţi majore. 

Dificultățile posibile în viaţa cotidiană sunt legate de:  
– grijile cu privire la sănătatea unor membri ai familiei;  
– preocupările referitoare la siluetă, exterior, greutatea 

corporală şi aspectul fizic; 
– comuicarea şi relația cu partenerul conjugal și ceilalți 

membri ai familiei; 
– creșterea și educarea copiilor; 
– creşterea preţurilor şi imposibilitatea procurării unor 

obiecte necesare familiei; 
– întreţinerea locuinţei în ordine; 
– suprasolicitarea psihologică în munca de menaj casnic; 
– pierderea unor obiecte;  
– lucrările de amenajare a locuinţei (reparaţii, modi-

ficări, procurarea mobilierului etc.); 
– taxele lunare şi dificultăţile de plată a acestora; 
– veniturile insuficiente și managementul ineficient al 

resurselor financiare; 
– conviețuirea problematică, gradul de cultură, agresivi-

tatea partenerului; abuzurile fizice, psihice, violenţa şi 
criminalitatea. 
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Satisfacţiile generatoare de eustres sunt legate de: 
– starea bună de sănătate; 
– relaţiile bune, empatice cu partenerul/partenera, iubi-

tul/iubita şi cu prietenii; 
– îndeplinirea unor obligaţii eficient şi aprecierile făcute 

de alţii (semeni, şefi, colegi etc.); 
– finalizarea studiilor proprii cu succes sau a copiilor; 
– somnul calitativ, liniştit; 
– organizarea şi consumarea interesantă, plăcută și efi-

cientă a timpului liber; 
– vizitele şi schimbările de mesaje (direct, prin telefon, 

prin e-mail); 
– climatul moral pozitiv în familie; 
– timpul petrecut în familie; 
– sărbătorile şi evenimentele plăcute de familie. 
Modul în care factorii stresori complică viața persoanei 

sunt variaţi şi diferă mult la om la om.  
Este stabilită o dependență între stres, factorii ce-l pro-

voacă și inteligența persoanei, care posedă o anumită cultură 
de depășire a stresului și tipul sistemului nervos/temperament, 
inclusiv, trăsăturile volitive şi caracteriale ale omului. 

Cert este faptul că micile plăceri şi succesele cotidiene 
sunt în strânsă legătură cu natura relaţiilor persoanei cu parte-
nerul/partenera sau cu iubitul/iubita şi depind, într-o mare 
măsură, de relaţiile adecvate cu prietenii, ceea ce subliniază 
importanţa deosebită a suportului social, care trebuie să în-
ceapă încă din cadrul familiei (oferit de părinţi). 

Gestionarea stresului presupune autocontrolul situaţiilor 
generatoare de eustres şi distres moderat, acceptabil. Acest 
lucru poate fi învățat în cadrul consilierii preventive sau cen-
trate pe dezvoltarea familiei. 
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În acest scop se oferă mape/portofolii cu materiale sau se 
desfășoară activități în grup. Se explică utilizarea metodelor, 
tehnicilor şi procedeelor menite să asigure funcţionalitatea 
normală, optimă a persoanei. Astfel, relaxarea şi destinderea 
corporală, meditaţia şi exerciţiile de imaginaţie, care deco-
nectează individul de preocupările majore zilnice şi-l antre-
nează în controlarea reprezentărilor, gândurilor negative: miş-
carea şi terapia prin mişcare (dansul, alergarea uşoară, sportul, 
înotul etc.), care produc descărcarea psihoemoțională şi revi-
talizarea organismului; procedeele autocalmante (artterapia, 
ludoterapia etc.), suportul social (relaţiile interpersonale ami-
cale, relaţiile intime satisfăcătoare), reprezintă modalităţile efi-
ciente de a controla stresul și de a oferi confortul şi satisfacţia 
de care omul are nevoie. Există şi procedee nocive de auto-
control al stresului, precum: consumul de tutun, alcool, com-
portamente bizare şi/sau desfrânate, tranchilizante, care amă-
gesc persoana şi sunt dăunătoare pentru sănătatea ei. 

Managementul stresului negativ major/al distresului pre-
supune familiarizarea persoanei, prin învăţare şi training 
adecvat, cu metode și strategii de gestionare şi control a emo-
ţiilor şi reacţiilor în situaţii de solicitare intensă, de durată, 
percepute ca fiind foarte greu de rezolvat. 

În esenţă, un management eficient al stresului presupune 
parcurgerea următoarelor etape în consilierea familiei: 

1) informarea membrilor familiei despre stres (inevitabili-
tatea lui, rolul pozitiv şi negativ al acestuia) şi despre sur-
sele/cauzele generatoare de stres. Fiind informaţi, oamenii 
pot anticipa perioadele de stres şi pot realiza un plan de 
acţiune pentru a preîntâmpina distresul, pot afla care sunt 
strategiile (ce trebuie să facă) pentru depășirea sau adap-
tarea eficientă la stres; 
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2) conştientizarea stării și reacţiilor la stres. Analizăm și ex-
plicăm reacțiile adulților și copiilor la acţiunea factorilor 
stresori, care antrenează cogniţiile, trăirile şi comporta-
mentele persoanei. Este necesar ca familia să înveţe: 
– să identifice şi să exprime emoţiile faţă de evenimen-

tele posibile, apreciate ca fiind potenţial stresante; 
– să identifice reacţiile emoţionale imediate (de exemplu, 

iritabilitatea, neliniştea), şi de lungă durată (de exem-
plu, neajutorarea, apatia, resemnarea) faţă de eveni-
mentele de acest gen; 

– să identifice reacţiile cognitive (ce crede despre eveni-
ment şi despre capacităţile sale de a face faţă solicitărilor 
acestuia), reacţiile fiziologice (frica, agitaţia, palpitaţiile) 
şi reacţiile comportamentale (angajarea, evitarea); 

– să reevalueze evenimentul prin gândire pozitivă şi 
multiplicarea perspectivelor, fapt care conduce la schi-
ţarea unor noi modalităţi de depășire a stresului. 

3) dezvoltarea şi consolidarea stimei de sine, care include: 
– stabilirea unor scopuri reale, posibil de atins; 
– credinţa în autoeficienţă şi unicitatea persoanei; 
– dorinţa de angajare şi implicare în rezolvarea sarcinilor. 

4) analiza și evaluarea procesului autoactualizării/actualiza-
rea de sine, prin conștientizarea tuturor subproceselor: 
perceperea adecvată a realității și capacitatea de a se 
orienta în ea; acceptarea propriei persoane și a altora așa 
cum sunt; naturalețea manifestărilor și respectarea tradi-
țiilor și ceremoniilor cu o doză de conformism conștient; 
orientarea la scopuri constructive (personale și familiale); 
capacitatea de a privi viața în mod obiectiv și realist; auto-
nomia și stabilitatea la factorii ce exercită diverse influen-
țe; abilitatea de a găsi ceva nou în ceea ce este cunoscut; 
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sentimentul comunității cu membrii familiei; anihilarea și 
lichidarea emoțiilor de dușmănie, invidie, ranchiună etc.; 
spiritul democratic în interacțiuni; manifestarea simțului 
filosofic al umorului, respectarea normelor moral-etice; 
manifestarea și acceptarea culturii la care aparține într-un 
mod constructiv [24]. 

5) învăţarea unor abilităţi şi strategii menite să asigure succesul: 
– metodele şi tehnicile de luare a deciziilor optime şi de 

rezolvare eficientă a problemelor; 
– comunicarea pozitivă cu ceilalţi, colaborarea şi rezol-

varea conflictelor; 
– metodele de relaxare; 
– dezvoltarea asertivităţii. 

6) valorizarea suportului familial adecvat: 
– relaţiile de prietenie care fac posibilă obţinerea de spri-

jin şi ajutor, în caz de nevoie; 
– posibilitatea de a cere direct ajutor şi receptivitatea 

celorlalţi faţă de solicitările persoanei aflate în impas. 
7) gestionarea eficientă şi managementul timpului. Aceasta 

presupune: 
– stabilirea priorităţilor în funcţie de scopurile vizate; 
– explorarea rațională a resurselor de timp pentru rezol-

varea sarcinilor personale și familiale prioritare; 
– perseverenţa și coerență în finalizarea la timp a activi-

tăţilor începute; 
– redimensionarea conduitei și a activităţilor, dacă tim-

pul nu a fost bine prevăzut; 
– obişnuinţa persoanei ca la finalizarea activităţii să-şi 

ofere o recompensă (vizite la teatru; de relaxare, 
odihnă, recreere etc.); 

– elaborarea unui regim de viaţă/a zilei pe trimestru, an etc. 
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8) formarea unor deprinderi și ritualuri sănătoase: 
– respectarea unui regim de viață stabil; 
– alimentaţie rațională; 
– practicarea modalităţilor ce ţin de odihna activă, a 

exerciţiilor fizice şi a unor exerciţii de relaxare; 
– renunțarea la sedentarism/hypodinamie; 
– explorarea mijloacelor de călire a organismului; 
– axarea pe gândirea pozitivă; 
– renunţarea la alcool, tutun, abuz de cafea etc.; 
– alocarea timpului pentru familie, hobby-uri etc. 
Marea majoritate a cercetătorilor din domeniul științelor 

educației [11; 14; 17; 24; 27; 32 etc.] consideră că managemen-
tul stresului este eficient dacă determină și susține dezvoltarea 
umană optimă. Trebuie să învățăm beneficiarii a transforma 
energia produsă de stres într-o sursă de dezvoltare pozitivă, 
care trebuie consolidată prin explorarea unor factori psiho-
logici, precum: 

– provocarea persoanei spre schimbări adaptative prin 
solicitările parvenite din mediul familial și comunitar. Provo-
cările necesită anumite schimbări ale persoanei (schimbări 
referitoare la concepţia despre sine; imaginea şi stima de sine 
şi concepţia despre lume etc.), fapt care conduce la un șir de 
transformări adaptative în variate condiţii;  

– implicarea – angajamentul persoanei de a răspunde 
provocărilor mediului, dat fiind faptul că valorile sale sunt 
ameninţate de schimbările acestui mediu. Implicarea trebuie 
să fie gândită și ghidată, la început, de consilier, iar mai apoi 
de însăşi persoana care s-a implicat în rezolvarea sarcinilor. 

Mecanisme de coping în depăşirea stresului 
Confruntat cu situaţii stresante, omul şi-a dezvoltat meca-

nisme specifice prin care poate face faţă stresului. Acestea sunt 
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mecanisme care acţionează fie preventiv (în sensul modificării 
sau al anihilării efectelor negative posibile ale unei situaţii 
viitoare), fie adaptativ (în direcţia reducerii sistresului dacă 
acesta a fost deja indus). Mecanismele de prevenţie şi adaptare 
la stres sunt cunoscute în literatura se specialitate sub numele 
de coping. Termen introdus în limbajul psihologic de către 
A. A. Lazarus (1966), coping-ul desemnează orice mecanism 
de prevenire şi adaptare la stres, orice tranzacţie între subiect şi 
mediu în vederea reducerii intensităţii stresului [Apud 44]. 
Mecanismele de coping sunt mai generale decât cele de adap-
tare care sugerează o convieţuire cu stresul. Coping-ul include 
toate modalităţile de gestionare a stresului: a) controlul streso-
rului (controlul pericolului, controlul instrumental, controlul 
stimulului) şi b) controlul reacţiei la stres (controlul fricii, con-
trolul decizional sau controlul cognitiv) [Ibidem]. 

În opinia lui M. Miclea (1997), mecanismele de coping 
pot fi grupate între cele trei mari categorii: 

– mecanisme comportamentale; 
– mecanisme cognitive; 
– mecanisme biochimice. 
Coping-ul comportamental include ansamblul de compor-

tamente programate care au funcţia de a preveni, depăşi, mo-
nitoriza sau a reduce reacţia la stres [Apud 32]. 

În contexte determinate, aproape orice comportament 
poate avea rol adaptativ sau profilactic. Încercarea de anihilare 
a acţiunii stresorului prin luptă sau fugă, căutarea de sprijin 
social, abandonarea unor obiceiuri şi automatisme ale vieţii 
cotidiene, antrenamentul – toate sunt manifestări comporta-
mentale de coping. Esenţială rămâne controlarea stresorului, a 
condiţiilor care acţionează în direcţia reducerii distresului. 
Controlul preventiv al stresorului diminuează reacţia la stres. 
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Aceasta se produce atunci când incertitudinile şi ambiguităţile 
referitoare la situaţia stresantă posibilă sunt atenuate, diminuate. 

Mecanismele cognitive de coping se referă la mecanismele 
psihice implicate în procesarea informaţiei, astfel încât să se 
obţină diminuarea reacţiei la stres. În acest caz, persoana 
acţionează nu asupra stresorului (a situaţiei stresante), ci 
asupra modului de procesare a informaţiei despre stresor. 
Evaluarea primară şi evaluările ulterioare succesive ale streso-
rului şi ale reacţiilor de stres ale persoanei sunt modalităţi 
cognitive de coping. Flexibilitatea, modelarea cognitivă este 
principala strategie de adaptare la stres, consideră M. Miclea 
(Apud 32, p.14) utilizată de oameni, în diverse situaţii dove-
dindu-şi capacitatea de a gestiona adecvat stresul. Coping-ul 
cognitiv implică mecanisme variate, de la reevaluări succesive 
din ce în ce mai adecvate a situaţiilor stresante până la pre-
gătirea subiectului pentru a controla reacţia la stres, inclusiv 
prin evadarea în imaginar, raţionalizarea eventualului eşec, 
gândirea pozitivă etc. 

Mecanismele neurobiologice de coping se referă la con-
trolul reacţiilor biochimice la modificările neurochimice şi hor-
monale ale organismului uman în condiţii generate de stres. 
Avem în vedere reacţiile biochimice distructive produse de 
expunerea la stres. Acestea pot fi generate spontan de către 
organism, ca reacţie de apărare (de exemplu, o secreţie de 
endorfine) sau învăţarea şi practicarea de către subiect a unor 
tehnici de relaxare (antrenamentul autogen, hipnoza, biofeed-
backul etc.). Evident că toate, produc o anumită descărcare şi 
relaxare a persoanei. 

Cei consiliați trebuie să înțeleagă că punerea în acţiune a 
mecanismelor de coping presupune luarea în consideraţie a di-
mensiunii: confruntare-evitare şi orientarea acţiunii lor. Con-
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fruntarea constă în orientarea strategiilor comportamentale, 
cognitive şi neurobiologice spre stresor; evitarea constă în orien-
tarea acestor strategii spre preîntâmpinarea confruntării cu 
stresorul, spre eludarea acestuia sau evadarea din situaţia stre-
santă. Modalităţile de coping utilizate în cadrul familiei tre-
buie să fie verificate anterior și să fie acceptate și explorate de 
comun acord cu partenerii – membrii familiei. 

Aşadar, coping-ul comportamental se referă la comporta-
mentele preventive şi de adaptare la stres, coping-ul cognitiv se 
referă la mecanismele de procesare a informaţiei în scopul 
reducerii distresului, iar coping-ul neurobiologic, presupune 
implicarea metodelor şi procedeelor de optimizare a paramet-
rilor biochimici perturbaţi de situaţia stresantă. 

Mecanismele de coping, cu toate componentele lor, sunt me-
nite să confere persoanei modalităţile şi instrumentele necesare 
de a gestiona adecvat stresul, în sensul diminuării distresului şi al 
potenţării eustresului, astfel încât aceasta să trăiască stări de 
confort psihologic, automulţumire, satisfacţie, fericire [32]. 

Rezilienţa şi managementul stresului 
Rezilienţa desemnează abilitatea persoanei de a-şi redo-

bândi nivelul funcţional-adaptativ anterior experienţei stre-
sante sau manifestarea acestuia la un nivel superior, după un 
stres puternic/distres. 

Rezilienţa este determinată de: 
– rezistența persoanei (capacitatea acesteia de a rezista la 

stres şi de a se redresa după trăirea unei experienţe stre-
sante). Această capacitate este dată de abilităţile persoanei 
referitoare la: controlul situaţiilor şi experienţelor de viaţă; 
angajarea în rezolvarea situaţiei (credinţa persoanei în valoa-
rea, utilitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse, în efi-
cienţa acestora); provocarea (considerarea schimburilor si-
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tuaţionale drept un aspect normal al vieţii, care incită per-
soana să se implice în sarcini noi pe care le consideră stimu-
lative, benefice pentru dezvoltarea sa); 

– achiziţionarea şi folosirea eficientă de către persoana în 
cauză a unor forme de coping eficient; 

– preocuparea permanentă a persoanei de a menţine un 
nivel de funcţionalitate optimă a structurilor sale de perso-
nalitate (în ciuda unor factori de risc real sau potenţial). 

Rezilienţa reprezintă o trăsătură valoroasă de persona-
litate, care sintetizează într-un mod specific stabilitatea emo-
ţională, autoeficiența, internalismul şi stima de sine. Aceste 
caracteristici determină şi asigură funcţionalitatea optimă a 
persoanei atât în situaţii cotidiene de viaţă, cât şi în situaţii  
de stres major/distres. Rezilienţa este un factor şi predictor 
al adaptabilităţii, al reuşitei în activitate, al succesului, 
bunăstării, eficienţei şi fericirii persoanei. 

În acest context devine important să cunoaștem fenome-
nul persoanelor reci şi al alexitimiei. Deseori observăm per-
soane despre care spunem că sunt puţin sensibile sau chiar 
insensibile, reci. Sunt persoane pragmatice care funcţionează 
raţional și posedă, o raţionalitate neimpregnantă afectiv. Pen-
tru a caracteriza astfel de persoane, P. Marty şi M. M. Uzan 
[Apud 32] propun termenul gândire operatorie, adică un mod 
de funcţionare mentală focalizat pe aspectele pur factuale ale 
vieţii cotidiene. Autorii citaţi menţionează  că astfel de persoa-
ne dovedesc o dificultate funcţională a activităţii fantasmatice 
şi onirice (sunt în imposibilitatea de a povesti un vis, deşi 
declară că au visat ceva, iar în situaţii de revenire diurnă – în 
poziţie relaxantă şi, stând cu ochii închişi, dacă sunt solicitate 
să-şi imagineze ceva simplu şi să-l descrie, declară că nu o pot 
face). Gândirea lor este la fel ca gândirea computerului. 
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Sifneos (1973, apud Goleman, 2008) a propus termenul 
alexitimie (a-lexis-thymos = lipsă de cuvinte pentru a descrie 
emoţiile), care se referă la capacitatea scăzută sau la incapacitatea 
unor persoane de a-şi exprima verbal emoţiile, fapt care trădează 
o abilitate imaginativă redusă, tendinţa de a recurge la acţiune, 
la fapte concrete, seci, neînsoţite de trăiri afective permanente. 

Sigur că în acest context apar unele întrebări, şi anume: 
alexitimia se referă la incapacitatea persoanei de a utiliza voca-
bularul emoţional sau de a percepe/simţi propriile emoţii şi de 
a percepe emoţiile altora? Este vorba despre incapacitatea de 
percepere globală sau doar a manifestărilor fiziologice (visceral 
emotions), ori de reflectarea subiectivă a emoţiilor (feeling emo-
tions)? Sifneos consideră că alexitimia se referă la dificultatea 
de a exprima în cuvinte trăirile emoţionale (feeling emotions). 
Alexitimicii au trăiri afective însoţite de manifestări fiziologice 
corespunzătoare, dar nu le pot exprima verbal, au dificultăţi în 
ceea ce priveşte trecerea la gândirea reflexivă şi la verbalizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Modul de viață demn și sănătos este gândit și se pro-

iectează de partenerii conjugali de la începutul convie-
țuirii lor, dar acesta poate fi și restructurat/reechilibrat 
spre mai bine, oricând, esențială este dorința, voința și 
perseverența adulților. 

2. Atitudinea filosofică și umorul contribuie la menținerea 
moralului membrilor familiei și asigură promovarea unei 
gândiri pozitive, care anihilează manifestarea distresului. 

3. Se consideră inteligent şi benefic dacă familia frecven-
tează Şcolile pentru părinți sau activitățile de consiliere 
de tip preventiv și/sau axate pe dezvoltare (organizate 
de instituțiile de învățământ și Centrele comunitare de 
consiliere și educație a familiei. 
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3.4. IMPLICAŢII PRAXIOLOGICE ÎN DEZVOLTAREA 
INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ŞI REUŞITA ÎN VIAŢĂ 

 
Numeroase dovezi științifice și empirice arată că trăirile 

afective, emoţiile şi sentimentele sunt cele mai puternice re-
surse dinamico-energetice cu care este înzestrată fiinţa umană. 
Emoţiile şi gândirea ne oferă conştiinţa de sine, ajutându-ne 
să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe ceilalţi. Ele ne ajută să 
înţelegem care sunt lucrurile esenţiale şi valoroase din viaţa 
noastră, ne motivează, ne energizează şi ne dinamizează în 
desfăşurarea unor activităţi şi, totodată, oferă posibilitatea să 
ne cultivăm autocontrolul şi perseverenţa, să ne bucurăm de 
succesele noastre şi de realizările altora (în primul rând, ale 
persoanelor apropiate). Pentru a conceptualiza aceste aspecte 
ale afectivităţii unei persoane, s-a introdus conceptul de 
inteligenţă emoţională [44]. 

Reuşita şi succesul în viaţă depind nu numai de capaci-
tăţile intelectuale ale persoanei, de nivelul de inteligenţă aca-
demică a acesteia, ci şi de capacitatea ei de a-şi gestiona emo-
ţiile şi de a-şi canaliza energia în direcţia obţinerii unor rezul-
tate şi performanţe sporite şi scontate. 

Capacitatea persoanei de a realiza cunoaşterea şi stăpâ-
nirea de sine, precum şi relaționarea adecvată cu membrii 
familiei, cu persoanele străine, reprezintă elementele esenţiale 
ale inteligenţei emoţionale. 

Studiile şi cercetările cu privire la inteligenţa emoţională 
sunt recente, ele debutează în jurul anilor ‘90. 

H. Gardner, autorul teoriei inteligenţelor multiple, rezervă 
un loc şi un rol important inteligenţei intrapersonale şi inte-
ligenţei interpersonale – tipuri de inteligenţă care permit omu-
lui o cunoaştere de sine adecvată, realistă şi, respectiv, adap-



 156 

tarea mai bună la mediul social, graţie abilităţii de relaţionare 
cu alte persoane. Inteligenţa intrapersonală şi inteligenţa in-
terpersonală sunt considerate componente esenţiale ale inte-
ligenţei emoţionale. 

D. Goleman [44] arată că inteligenţa emoţională poate fi 
circumscrisă cu ajutorul următoarelor constructe: 

a) conştiinţa propriilor emoţii presupune capacitatea/abi-
litatea persoanei: 

– de a conştientiza propriile emoţii şi sentimente 
atunci când acestea o copleşesc şi de a le denumi 
(conceptualiza) adecvat; 

– de a înţelege cauzele generatoare ale propriilor trăiri 
emoţionale; 

– ea distinge între sentimente şi acţiuni. 
b) autocontrolul trăirilor afective se referă la capacităţile/ 

abilităţile persoanei: 
– de a-şi stăpâni mânia, furia, bucuria etc. şi de a le 

exprima în mod natural, adecvat; 
– de toleranţă faţă de propriile frustrări şi anxietăţi; 
– de autocontrol al stresului; 
– de a avea sentimente pozitive faţă de sine, încredere 

în forţele proprii, gândire pozitivă. 
c) motivaţia personală presupune un şir de capacităţi/abi-

lităţi ale persoanei: 
– de a utiliza şi monitoriza în mod productiv propriile 

emoţii şi sentimente; 
– de a-şi focaliza activitatea asupra unei sarcini şi de a 

manifesta perseverenţă în rezolvarea ei; 
– de a-şi asuma responsabilitatea actelor proprii şi a 

rezultatelor acestora; 
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– de a manifesta flexibilitate, deschidere faţă de nou, 
de a fi creativ. 

d) empatia – disponibilitatea persoanei: 
– de a-i observa şi asculta atent pe ceilalţi; 
– de a se situa în postura altuia, de a privi, aborda luc-

rurile din perspectiva celuilalt, ca şi cum ar fi celălalt; 
– de a manifesta sensibilitate şi înţelegere faţă de 

problemele altora, de a rezona la trăirile lor. 
e) aptitudinile sociale se referă la dirijarea şi conducerea 

relaţiilor interpersonale manifestate prin: 
– atitudini şi comportamente prosociale; 
– capacitatea de a stabili relaţii pozitive cu ceilalţi, de 

a preîntâmpina şi rezolva prin negociere neînţele-
gerile şi conflictele; 

– abilităţi de comunicare interpersonală (a fi coope-
rant, prietenos, deschis, flexibil, implicat în mod 
echilibrat, pozitiv, asertiv, atent, politicos, demo-
cratic, plin de tact etc.) 

Sintetizând, putem defini inteligenţa emoţională ca fiind 
capacitatea omului de a conştientiza (înţelege şi conceptualiza) 
şi de a gestiona (controla şi dirija) propriile emoţii şi senti-
mente, precum şi capacitatea de a empatiza şi de a se relaţiona 
neproblematic cu ceilalţi, astfel încât persoana în cauză să 
realizeze performanţe deosebite şi să aibă o viaţă profesională, 
socială şi personală plină de succese şi împliniri, însoţită de 
satisfacţii şi bucurii. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în cadrul consilierii 
preventive a familiei 

Inteligenţa emoţională, înţeleasă ca fiind capacitatea per-
soanei de a-şi controla şi dirija emoţiile şi sentimentele, de a 
utiliza energia psihică produsă în procesul de obţinere a unor 
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performanţe deosebite şi înregistrarea unor succese, se poate 
dezvolta, forma şi auto/educa. 

Unii autori [32; 40; 44 etc.] vorbesc despre anumite direc-
ţii de educare şi perfecţionare a inteligenţei emoţionale şi pro-
pun programe educaţionale de formare şi dezvoltare a inte-
ligenţei emoţionale. Un astfel de program prezintă J. Segal 
(1999). Potrivit acestuia, inteligenţa emoţională se dezvoltă 
prin antrenament şi exersare care conduc la formarea şi 
dezvoltarea „muşchiului emoţional”. Programul propus de 
J. Segal are la bază câteva principii – îndemn, şi anume: 

a) învaţă să simţi (ceea ce presupune acceptarea proprii-
lor sentimente, conştientizarea emoţională activă; per-
cepţia şi empatia); 

b) învaţă să trăieşti firesc (să iubeşti şi să munceşti cu 
înţelepciune, să duci o viaţă de familie şi personală 
adecvată şi inteligentă etc.) 

c) învaţă să fii tu însuţi (să te manifeşti în mod natural, 
firesc, spontan, să rezonezi în orice situaţie cu mediul, 
evidenţiindu-ţi „nota personală”. 

Noi propunem activităţi de autoperfecţionare morală, 
spirituală şi psihofizică, delimitate în etapele de autocunoaş-
tere profundă, autorealizare şi autoevaluare continuă. 

 
 
 

 
 
 
 

ASPECTE IMPORTANTE: 

1. Zâmbiți chiar și atunci când Vă este greu. 
2. Învățați-vă a vedea partea bună a lucrurilor. 
3. Dacă îți începe fiecare zi cu afirmația: Viața este 

frumoasă, iar eu sunt fericit/fericită, veți observa peste 
puțin timp că așa și este… 
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4. COORDONATELE CONSILIERII FAMILIEI  
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII UMANE 

 
4.1. REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA  

PERSONALITĂȚII UMANE 
 

În sens existenţial, dezvoltarea umană este percepută ca 
un ansamblu de schimbări/transformări calitative ce are o 
orientare predominant ascendentă. Fenomenologic, dezvol-
tarea umană este procesul trecerii de la simplu la complex, de 
la vechi la nou, de la inferior la superior, proces care se ma-
nifestă ca o succesiune ordonată de perioade, etape, stadii, 
momente, fiecare, având o anumită structură şi un șir de par-
ticularităţi specifice. 

Există mai multe nivele ale dezvoltării umane: 
– nivelul biologic – procesul de creştere şi maturizare 

fizică, morfofiziologică şi biochimică a organismului 
uman, în ansamblul său şi al subsistemelor lui; 

– nivelul psihic – constituirea şi perfecţionarea continuă 
a structurilor şi mecanismelor psihice implicate în 
realizarea cunoaşterii şi a relaţionării optime cu mediul 
în scop adaptativ, transformativ, creator şi pentru rea-
lizarea omului ca personalitate; 

– nivelul social – reglarea conduitei omului în raport cu 
normele, regulile şi valorile sociale şi culturale, cu mo-
delele comportamentale elaborate şi perpetuate de 
societate [30, p.123]; 

– nivelul filosofic – reglarea conduitei în baza realizării 
reflecției și a unor sinteze existențiale și axiologice 
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importante pentru formarea și promovarea concep-
tului de sine şi a concepției de viață.  

Evident că noi am dezvoltat și completat nivelele descrise 
de I. Al. Dumitru, mizând pe reperele teoretice ale filosofiei 
practice, a ontologiei, dar și pe observațiile experiențiale de 
consiliere și educație a familiei. 

Dezvoltarea psihică este componenta de bază a dezvoltării 
umane, la acest nivel, intersectându-se acţiunea factorilor 
biologici cu cei sociali. În acest context, menționăm procesul 
unitar: dezvoltarea psihoindividuală într-un context social-
cultural determinat, proces care implică atât mediul, creşterea 
şi maturizarea continuă a organismului uman, cât şi formarea, 
evoluţia şi ascendenţa personalităţii ca unitate şi imagine 
integră a Eului individual şi a celui social. 

Cu toate că în decursul anilor s-au produs schimbări 
importante în ceea ce priveşte modul de înţelegere a dezvol-
tării psihice umane, totuşi coordonatele esenţiale ale acesteia 
au rămas relativ aceleaşi. Ele se referă la: 

– Conţinutul şi factorii determinanţi ai dezvoltării psihice 
umane. Se au în vedere transformările înregistrate la ni-
velul personalităţii pe tot parcursul existenţei acesteia, ca 
rezultat al interacţiunii sale dinamice cu mediul. Sintetic, 
dezvoltarea umană este produsul interacţiunii dintre fac-
torii interni (de natură biogenetică, ereditară) şi factorii 
externi (influenţe şi acţiuni educaţional-formative exer-
citate asupra individului din afară). Prin urmare, dez-
voltarea umană depinde de calitatea factorului biogenetic 
și calitatea mediului, care va genera un anumit nivel al 
educației şi formării-dezvoltării personalităţii. 
Astfel, putem conchide că dezvoltarea psihică umană este 

un proces de constituire şi reelaborare continuă a unor struc-
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turi şi mecanisme psihocomportamentale, proces care se spri-
jină pe premise biologice/ereditare şi îşi extrage conţinuturile 
din valorile şi influenţele mediului sociocultural, în primul 
rând al familiei, apoi este ghidat de ansamblul activităţilor 
educaţionale specifice din cadrul unităților de învățământ, 
care presupun acţiuni şi activităţi de învăţare pe parcursul 
vieții persoanei, realizate individual şi/sau în grup. În conti-
nuare vom prezenta specificul dezvoltării psihice. 

1. Mecanismele dezvoltării psihice umane. În privinţa mo-
dului dezvoltării psihice a omului, a mecanismelor aces-
tuia, în pofida progreselor incontestabile a psihologiei, 
biologiei, constatăm că există aspecte care sunt încă de-
parte de a fi pe deplin clarificate. Deseori întâlnim expri-
mări generale, filosofice de genul: dezvoltarea umană pre-
supune acumulări cantitative care pregătesc şi determină 
schimbările (salturile) calitative sub forma constituirii 
unor structuri psihocomportamentale, cu rol adaptativ. 
Dincolo de astfel de formulări, mecanismul dezvoltării 
psihice umane este insuficient cunoscut şi explicat. Se 
acceptă ideea că socializarea individului, efectuată prin 
intermediul educaţiei, şi activitatea de învăţare, realizată 
individual şi/sau în grup, ar constitui mecanismul esenţial 
al formării şi dezvoltării psihice umane [30, pp.124-125]. 
Majoritatea teoriilor învăţării constituie, de fapt, încercări 
de explicare a mecanismelor dezvoltării psihoindividuale. 
În acest context consilierilor le va fi de un real folos Grila 
de valorizare a teoriilor învățării în COCF (Tabelul 4), 
elaborată şi structurată  în baza sintezelor lui W. Huitt 
[Apud 31] și a studiului teoretic realizat de noi. 
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Tabelul14. Grila de valorizare a teoriilor învăţării în COCF 
Perspectiva Behavioristă Cognitivă Constructivistă Umanistă Social-Cognitivă 

Focalizare Comportament 
observabil; cone-
xiuni de tipul 
stimul-răspuns 

Comportament cognitiv; 
achiziții de cunoștințe; 

inteligență; gândire critică 

Comportament 
cognitiv; procese  
de dezvoltare a 
metacogniţiei 

Afectivitate/valori; 
Imagine de sine; 
Stimă de sine; 
Trebuințe/nevoi 

Modelare; învățare 
vicarianta; atitudini; 
scopuri 

Asumpții Învățarea reprezintă 
rezultatul inter-
acțiunii factorilor 
de mediu cu cei 
ereditari 

Învățarea este rezultatul 
operațiilor gândirii, a 

procesării mentale 

Învățarea este rezul-
tatul construirii 
semnificațiilor de 
către subiectul ce 
învață 

Afectivitate/emoții 
și sentimente, 
inclusiv proiectarea 
scopurilor 

Învățarea este 
rezultatul 
influențelor 
mediului asupra 
gândirii 

Subcategorii Contiguitate, con-
diționare clasică; 
condiționare 
operantă 

Procesarea informațiilor, 
ierarhie, dezvoltare, 

gândire critică 

• Constructivism 
cognitiv  

• Constructivism 
social 

Afectivitate 
Motivație/trebuințe 
Imagine de sine 
Stimă de sine 

Învățare 
observațională; 
autoeficacitate; 
autoreglare 

Reprezentanți  E. Thorndike; 
И.П. Павлов; 
J. Watson; 
B. Skinner; 

R. Atkinson; R. Shiffrin; 
F. I. H. Craik; R. Lockhart; 

U. Neisser; D. Ausubel; 
R. Gagne etc. 

J. Dewey; 
J. Piaget; 
Л. Выготский; 
J. Bruner 

C. Rogers; C. Purkey; 
A. Maslow; N. 
Peale; Ch. Bühler;  
J. Cohen 

A. Bandura; 
N.E. Miller; 
J. Dollard; 
A. Collins etc. 
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Principii Fundamentul 

biologic al 
comportării; 
consecințe; 
modelare 

Memoria este limitată; 
schimbări în complexitatea 
și tipul gândirii superioară 
și rețele semantice 

Diagnosticarea pre-
gătirii subiectului 
care învață; struc-
turarea proceselor 
de învățare prin 
organizarea de tip 
spirală 

Caracter unic al 
individului; 
autodeterminare; 
scopurile și visele 
sunt esențiale 
pentru succes 

• Determinism 
reciproc; 
• Responsabilitate 

individuală 

Metode Metoda experi-
mentală; studii de 
laborator; obser-
varea sistematică 

Metoda experimentală; 
studii corelaționale; teste 

• Observația 
naturală 
• Observația 

structurată 

Metoda clinică;  
teste 

Metoda experi-
mentală; studii 
corelaționale, 
observația 
sistematică;  
teste etc. 

Strategia 
consilieri 

Soluționarea 
problemelor prin 
exersarea noilor 
comportamente 

Studiul cognițiilor și 
transformarea lor 

Centrarea pe 
autocunoaștere și 
restructurarea 
conduitei 

Centrarea pe 
autodeterminare  
și autorealizare 

Remodelarea 
orientată/urcarea  
pe trepte 
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2. Fenomenologia dezvoltării psihice umane 
Pentru consilierea adulților și copiilor importantă este 

ideea, potrivit căreia dezvoltarea psihică umană are câteva 
caracteristici generale, observabile fenomenologic, şi anume: 

• stadialitatea. Dezvoltarea psihică umană se manifestă 
ca o succesiune de faze, etape, stadii. Fiecare stadiu are 
o structură şi o funcţionalitate specifică, asociate unei 
perioade de vârstă. Ansamblul caracteristicilor psiho-
comportamentale corespunzătoare unui stadiu consti-
tuie profilul psihologic al vârstei respective; 

•  caracterul individualizat şi personalizat. Dezvoltarea 
psihică umană se diferenţiază de la un individ la altul, 
psihogeneza devenind personogeneză. Ansamblul ca-
racteristicilor ce particularizează procesul dezvoltării 
psihice la nivelul persoanei determină profilul psiho-
logic individual al acesteia; 

• caracterul plurideterminat şi multifactorial. Dezvolta-
rea psihică umană este determinată de mulţi factori, 
interni şi externi, a căror complexitate şi rol sunt dife-
rite, contribuind în moduri specifice la constituirea 
structurilor psihocomportamentale individualizate şi 
personalizate [32]. 

3. Durata dezvoltării psihice umane 
În științele educației și consiliere este acceptată ideea că 

dezvoltarea psihică umană este continuă, realizându-se pe tot 
parcursul vieţii individului. Chiar dacă se înregistrează ritmuri 
mai accelerate şi transformări evidente în copilărie şi ado-
lescenţă, totuşi şi la vârsta adultă se constată schimbări şi 
transformări care oferă un anumit conţinut dezvoltării psihice 
specifice acestei vârste. Unele capacităţi şi însuşiri psihice se 
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diminuează, altele se menţin la parametri constanţi, iar altele 
pot înregistra progrese fie prin corelare, compensare, fie prin 
reorganizare şi restructurare. 

În consilierea ontologică complexă a familiei trebuie să ne 
conducem de perspectiva ecologică asupra dezvoltării psi- 
hice umane, care orientează specialistul în acordarea ajutoru-
lui prin valorificarea contextului concret al familiei (Figura 2). 

Numită şi dezvoltare în context, perspectiva ecologică 
asupra dezvoltării umane porneşte de la faptul că în mediul 
existenţial natural, omul se comportă altfel decât în condiţii 
artificiale/de laborator. Mediul natural reprezintă ansamblul 
condiţiilor fizico-geografice şi socioculturale în care o per-
soană trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea, fiind influențată de 
acestea, direct sau indirect. Pentru realizarea eficientă a COCF 
cu copiii şi adulţii ne vom conduce de Harta orientativă a con-
silierii ontologice complexe a familiei (Figura 2). 

Harta propusă poate fi dezvoltată şi completată, însă con-
silierul trebuie să acumuleze informaţii privind familia de 
origine, stilul comunicării şi relaţionării în cadrul acesteia, 
inclusiv modul de viaţă al generaţiilor mature. La fel, este 
important de stabilit specificul stilului educativ şi compor-
tamental în interiorul culturii postfigurative/bunici, culturii 
cofigurative/părinţi şi a celei prefigurative/copii.  

Analizând aspectele elucidate în hartă (Figura 2), consi-
lierul poate determina priorităţile valorice a întregii familii şi a 
membrilor acesteia, ceea ce va facilita organizarea şi desfăşu-
rarea procesului de consiliere. 

Consilierea ontologică complexă a familiei sondează siste-
mul şi subsistemele acesteia şi are ca scop realizarea armo-
nizării şi pregătirii membrilor ei pentru a soluţiona, dar şi a 
preveni sau transforma dificultăţile posibile existenţiale. 
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dintr-o perspectivă sociopsihopedagogică, abordând familia în 
tripla sa ipostază: de actor, agent şi partener existenţial. 

Sinteza viziunilor şi abordărilor privind consilierea şi 
educaţia familiei şi cercetările noastre ne-au determinat să evi-
denţiem o tendinţă importantă a evoluţiei sistemului familial, 
ce derulează în două direcţii opuse, dar care se presupun reci-
proc. Pe de o parte, familia îşi poate defini cu tot mai multă 
claritate limitele şi posibilităţile în raport cu mediul social, pe 
de altă parte, deschiderea sa către acest mediu creşte [26], volu-
mul şi diversitatea schimbărilor economice, sociale/culturale 
şi informaţionale fiind tot mai extinse şi intensive. În acest 
sens devine tot mai importantă consilierea şi educaţia familiei 
(membrilor ei adulţ şi a copiilor). 

Educaţia familială, în aceste condiţii, nu poate fi redusă 
numai la acţiunile şi procesele intrafamiliale, ci necesită acu-
mulări noi din exterior pentru îmbogăţirea ethosului său 
general şi pedagogic. În acest context menţionăm faptul că 
dezvoltarea personalităţii copilului era înţeleasă de cercetători 
ca rezultat al interconexiunii unui ansamblu de factori fami-
liali, şcolari şi comunitari. 

Savantul belgian J. P. Pourtois situează aceşti factori pe  
o axă proximal-distală în funcţie de influenţa directă sau 
mijlocită asupra dezvoltării copilului. Factorii familiali sunt 
atestaţi şi evaluaţi de el ca factori proximali de o importanţă 
majoră [Apud 22]. 

Modelele conceptuale ce articulează influenţele pe care le 
exercită diferiţi factori asupra individului sunt numeroase, noi 
însă plecăm de la Modelul ecologic al dezvoltării umane, ela-
borat de U. Bronfenbrenner (1979) din perspectiva teoriei 
sistemelor. În cadrul acestui model copilul sau adultul este 
plasat în centrul ecosistemului structurat în patru niveluri: 
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– nivelul microsistemic, alcătuit din instituţiile cu influ-
enţă educativă directă, fiecare, la rîndul său, formând şi 
un microsistem educativ integrator al individului: fami-
lia, grădiniţa de copii, grupul de similitudine, şcoala etc.; 

– nivelul mezosistemic, constituit din variatele şi multip-
lele interacţiuni ce parvin de la instituţiile microsiste-
mului, nominalizate în primul nivel;  

– nivelul exosistemic, ce integrează într-un tot întreg 
microsistemele, mezosistemul şi grupurile de aparte-
nenţă a părinţilor: rude, grupuri profesionale sau cele 
formate  pe interese, reţele de socializare etc.; 

– nivelul macrosistemic, constituit din modelele cultura-
le, care structurează rolurile familiale/parentale şi in-
fantile, care conferă sens, coerenţă, funcţionalitare şi con-
tinuitate mediului educativ în care creşte copilul [22]. 

Modelul vizat a fost comparat cu teoria sistemică de rol 
privind formarea personalităţii copilului, elaborată de cerce-
tătorul rus Н. М. Таланчук (1991), conform căreia individul 
este plasat în cinci tipuri de socium, unde acesta învaţă a 
realiza rolurile sociale [83]. 

Astfel, în familie individul învaţă rolurile de fiu/fiică, cele 
fraterne, de familist, soţ, părinte. În colectivul de studii şi în cel 
de muncă – învaţă rolul de elev, student, profesionist. În 
mediul comunitar, individul învaţă a se ocupa de activităţile 
social-utile; în mediul geosocial învaţă a fi cetăţean al Lumii, 
iar în egosferă, învaţă a se cunoaşte pe sine, a se autoperfec-
ţiona, autoactualiza şi autoeduca [Apud 22, p.144]. 

Modelul ecologic al dezvoltării umane şi teoria sistemică de 
rol [83], sistemul educaţiei pentru familie [22] ne orientează 
spre abordarea în COCF a calităţii interacţiunilor parteneriale 
din cadrul familiei şi a celor din exterior, ca de exemplu, 
familie – instituţie de învăţământ/de muncă. 
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Această perspectivă se conturează tot mai clar în ultimii 
ani, când schimbarea a devenit o caracteristică obişnuită a 
vieţii comunitare  şi a vieţii familiale. 

Principala direcţie de abordare a schimbării este calitatea, 
indiferent de tipul, domeniul şi contextul în care derulează 
aceasta (familie, instituţie de învăţământ etc.). 

Stabilind prin cercetările de sinteză a literaturii de specia-
litate şi a cadrului experimental faptul că cercul calităţii folosit 
pentru perfecţionare ne poate servi drept punct de reper în re-
dimensionarea calităţii parteneriatului familial şi a celui edu-
caţional, a realizării strategiilor şi a tehnologiilor privind consi-
lierea şi educaţia pentru familie (în continuare EF), am consti-
tuit un mecanism pe care l-am numit Cercul calităţii interacţiu-
nilor familie – instituţie de învăţământ –  comunitate (Figura 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Cercul calităţii interacţiunilor familie-instituţie 
de învăţământ-comunitate 
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Nucleul cercului include de fapt modelul ecologic al dez-
voltării umane, elaborat din perspectiva teoriei sistemelor. 
Curriculumul EF (Capitolele 5,6,7) a fost proiectat din per-
spectiva celor patru niveluri ecosistemice, descrise anterior. 

Astfel, activitatea procesului de consiliere şi EF poate fi 
eficient realizată din perspectiva celor patru niveluri în baza 
principiului integrativ, care este unul esenţial în proiectarea 
curriculumului şi tehnologia educaţiei pentru familie. 

În studiul său Ecology of the Family as a context for Hu-
man Development: Researh Perspective (publicat în revista De-
velopmental Psychology, nr. 22/6, 1986), U. Bronfenbrenner 
face o analiză a mecanismelor prin care argumentează faptul 
că procesele intrafamiliale sunt influenţate de condiţiile extra-
familiale, printre care rolul şcolii îl consideră decisiv în ame-
liorarea acestora. Cercetătoarea demonstrează că ecologia fa-
miliei depinde foarte mult de acţiunile pe care le întreprinde 
şcoala pentru informarea şi educaţia părinţilor. 

Literatura de specialitate în domeniul pedagogiei (Gh. Bu-
nescu, 1995; T. Cosma, 2001; Н. М. Таланчук, 1991; Л. М. Лу-
зина, 2000 etc.) şi psihologiei (H. Aysenck, 2002; G. Piaget, 
1984; И. В. Гребенников, 1994) elucidează aceeaşi idee. 

Analiza cadrului experienţial, a celui conceptual şi rezul-
tatele experimentului de durată, realizat de noi, permit să con-
firmăm că ecologia familiei, ethosul ei pedagogic şi eficienţa 
parentală, depind nu numai de optimizarea raporturilor parte-
neriale şcoală – familie, dar şi de conferirea unui sens concret 
acţiunilor orientate spre obţinerea performanţelor moral-etice 
şi intelectuale ale copilului şi ale familiei; de eforturile ce vor 
forma şi consolida atitudinile şi comportamentele membrilor 
acesteia, asigurând optimizarea competenţelor respective. 
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În cadrul cercetării privind consilierea şi educaţia familiei, 
aceasta a fost abordată ca actor social, aptă de comportamente 
sistematice, coerente, relativ stabile, previzibile; ca subiect al 
cunoaşterii de simţ comun şi capabil de a-şi acomoda conti-
nuu conduita la situaţiile reale, reconstruind permanent rolu-
rile sale. Ca agent social, abordăm familia drept subiect al 
practicii, experienţei existenţiale cotidiene şi partener educativ 
în calitate de participant la activităţile comune, organizate şi 
realizate din propria iniţiativă sau iniţiativa instituţiei de învă-
ţământ sau cea de consiliere. 

Mizând pe faptul că comunitatea socială constă dintr-un 
ansamblu de colectivităţi ce exercită influenţe asupra gene-
raţiilor în creştere şi a celor adulte, care se cer corelate şi ex-
plicate, familia poate fi consiliată şi educată, adică supusă unei 
învăţări continue/pe parcursul vieţii. 

Acest aspect ne orientează spre un tip de consiliere amplă, 
îmbinată cu elemente filosofice/ontologice şi acţiuni de învă-
ţare-dezvoltare, ce denotă abordarea de tip curricular, flexibilă 
şi deschisă, reliefând interrelaţiile agenţilor educaţionali în 
ansamblul complexităţii acţiunilor lor. În acest sens ne inte-
resează fenomenul parteneriatului educaţional, pe care îl defi-
nim ca o formă de comunicare, cooperare şi colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional şi al părin-
ţilor ce necesită sprijin. 

Parteneriatul educaţional implicat în consilierea familiei, 
reflectă o atitudine şi o relaţie calitativă a agenţilor sociali, care 
devin parteneri în câmpul consilierii de dezvoltare. În acest 
context, parteneriatul educaţional va susţine eforturile consi-
lierului şi va constitui: 

– un angajament într-o acţiune comună negociată; 
– o contribuţie de resurse, de schimbări, de contacte, de 
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reţele asociate în relaţia elev-şcoală-consilier; 
– prestare de servicii realizate de agenţii sociali; 
– un acord de colaborare mutuală între partenerii egali 

care lucrează împreună pentru realizarea scopului; 
– un cadru instituţional de rezolvare a unor probleme 

comune, prin acţiuni coerente, plecând de la definirea 
obiectivelor-cadru cu repartizarea clară a responsabili-
tăţilor şi a procedeelor de consiliere, dezvoltare şi de 
evaluare (într-un spaţiu şi timp delimitat). 

În această ordine de idei, valorificarea parteneriatul edu-
caţional, în cadrul consilierii, devine un factor sociopsihope-
dagogic important de optimizare a relaţiilor – grădiniţă – 
şcoală – comunitate, în vederea realizerii ajutorării familiei şi 
a EF, numai dacă ţinem cont de calitatea interacţiunilor şi 
calitatea rezultatelor. 

În esenţă, toţi agenţii sociali/educativi nominalizaţi sunt 
cointeresaţi şi au posibilităţi de pregătire a tinerei generaţii pen-
tru viaţa de adult în calitate de familist eficient, apt de per-
fecţionare continuă. Rolul prioritar deţinându-l familia şi şcoa-
la, implicate în activităţile de consiliere şi educaţie permanentă. 

Această situaţie am prezentat-o schematic în felul următor: 
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Familia şi şcoala reprezintă aliaţii de forţă a consilierului 
şi cele mai importante instituţii privind realizarea educaţiei 
pentru familie în cazul când acestea valorifică potenţialul lor 
în calitate de actor, de agent educativ şi în calitate de partener, 
axându-se pe funcţia de deschidere şi orientare spre formarea 
personalităţii integre a copilului şi cea de perfecţionare a adul-
tului prin acţiuni sinergetice, desfăşurate şi susţinute în şi prin 
consilierea ontologică complexă. 

În contextul vizat, considerăm de o importanţă majoră 
analiza educaţiei pentru familie şi a consilierii din perspectiva 
parteneriatului grădiniţă – familie – şcoală. 

Abordarea ecologică și concepția educației pentru familie 
oferă un cadru obiectiv, real, dezvoltării umane, subliniind 
ideea că evoluţia, constituirea şi funcţionarea mecanismelor 
psihice umane se realizează în medii şi contexte naturale, fapt 
care influenţează rezultatele şi performanţele activităţii omului. 

Unii autori au subliniat necesitatea orientării cercetărilor 
psihologice spre abordarea ecologică a proceselor mintale. 
Sunt cunoscute, în acest sens cercetările privind: 

– elaborarea paradigmei memoriei ecologice, a funcţionă-
rii memoriei în condiţiile şi contextele naturale în care 
trăieşte persoana; 

– încercările de realizare a unui model explicativ-inter-
pretativ de factură ecologică, a inteligenţei umane; 

– încercările de integrare a dimensiunii ecologice în abor-
dările psihoterapeutice (U. Neisser, J. Willi). 

În consilierea și educația familiei se valorifică cu succes și 
Modelul structural-sistemic şi relaţional-dinamic de abordare a 
personalităţii umane [32, pp.127-128]. 

După cum putem observa, modelul include o sinteză in-
tegrativă între perspectiva psihologică (intrapersonală) şi cea 
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psihosocială (relaţională, interpersonală), între abordarea 
structurală şi cea dinamic-procesuală. 

Coordonatele esenţiale ale acestui model sunt următoarele: 
a) persoana dispune, la un moment dat, de mecanisme 

psihice structurate într-un ansamblu unitar şi coerent 
(sistem) care-i conferă identitate psihoindividuală, o 
personalitate şi un Eu inconfundabile. Prin interme-
diul acestor mecanisme psihice, persoana realizează 
cunoaşterea şi relaţionarea cu mediul existenţial; 

b) mediul (fizic şi social) în care trăieşte persoana este în 
continuă schimbare, solicitând-o să răspundă provocă-
rilor prin transformări adaptative şi creativ-inovative; 

c) mediul existenţial al individului este un spaţiu de viaţă 
personalizat, circumscris de cogniţiile şi trăirile aces-
tuia. Raportarea la mediu pune în funcţie constructele 
personale ale acestuia; 

d) formarea şi dezvoltarea structurilor de personalitate 
presupun relaţionarea şi interacţiunea dinamică indi-
vid-mediu. Comportamentul (fapte, acte, reacţii), dar 
şi cogniţiile, trăirile subiectului sunt un produs/ o 
funcţie/ a interacţiunii specifice persoană – situaţie; 

e) prin relaţionarea cu ceilalţi /mediul social, persoana 
realizează cunoaşterea de sine, concretizată în concep-
tul de Sine; 

f) cunoaşterea de sine adecvată, imaginea de sine realistă, 
stima de sine etc. conduc la cristalizarea credinţei, a 
autoeficienţei şi a internalismului – factori care deter-
mină nivelul performanţelor în activitate. Drept ur-
mare, persoana dobândeşte încredere în forţele pro-
prii, devine optimistă şi are sentimentul autorealizării 
şi al autoîmplinirii; 
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g) stările de sănătate şi funcţionalitate optimă ale persoa-
nei sunt în strânsă legătură cu măsura în care aceasta 
achiziţionează cunoştinţe şi abilităţi ce îi permit adap-
tarea cu succes la solicitările realităţii, aflate în per-
manentă evoluţie; 

h) cauza schimbării evolutive, a dezvoltării personalităţii, 
o constituie dezechilibrul funcţional al persoanei, ca ur-
mare a neconcordanţei dintre capacităţile acesteia şi ce-
rinţele mediului. Restabilirea echilibrului relativ dintre 
capacităţile persoanei şi solicitările mediului reprezintă 
un pas în realizarea dezvoltării personalităţii acesteia; 

i) persoana dobândeşte prin învăţare, desfăşurată într-un 
cadru (mediu) adecvat abilităţile necesare pentru a rea-
liza performanţe ridicate sau, cel puţin, scontate, fapt 
care o motivează pentru a se dezvolta permanent. 

În științele educației, la general, și în domeniul consilierii 
psihopedagogice, a consilierii ontologice complexe a familiei, 
în special, se abordează problema dezvoltării umane optime. 

Evident că ar fi foarte bine ca fiecare persoană să înre-
gistreze o dezvoltare optimă a personalităţii sale. Consilierea 
ontologică complexă și educația familiei, la fel, urmărește 
acest scop. 

Dezvoltarea optimă a personalităţii umane este o realitate 
dificil de realizat şi evaluat. Nu există un ansamblu unic şi 
unitar, unanim acceptat în ştiinţă de criterii, indicatori şi 
standarde, în funcţie de care am putea evalua exact stadiul 
optim al dezvoltării personalităţii omului. Dimpotrivă, există 
mai multe moduri de conceptualizare şi evaluare a dezvoltării 
optime a personalităţii umane. În funcţie de anumite teorii şi 
concepţii aceşti indicatori şi standarde se referă la: 
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– funcţionalitatea cognitivă şi metacognitivă adecvată şi 
eficientă a persoanei; 

– dezvoltarea şi auto/formarea armonioasă, multidimen-
sională, integră a personalităţii; 

– valorificarea maximală a potenţialului psihoindividual 
moral şi creativ al persoanei; 

– integrarea diverselor aspecte ale Eului într-un concept de 
Sine unitar, coerent şi consistent, adaptabil la realitate; 

– practicarea unui mod de viaţă sănătos şi demn; dobân-
direa de către persoană a unei stări generale de bune 
[10; 14; 24; 25; 32 etc.]. 

Întrucât suntem preocupați de COCF, vom completa 
acești indicatori cu încă câțiva care țin de personalitatea fami-
listului eficient. Indicatorii care vor urma, se referă la dez-
voltarea umană optimă, abordată din perspectiva formării per-
sonalității familistului/familistei eficient. Sigur că la baza aces-
teia se află cei cinci indicatori fundamentali nominalizați ante-
rior, inclusiv indicatorii care permit să stabilim: 

– nivelul și calitatea îndeplinirii funcțiilor familiale (biologică, 
educativă, psihologică, economică,  culturală, socială etc.); 

– coeziunea și adaptabilitatea familiei (efortul depus și rea-
lizat de membrii acesteia); 

– referențialul axiologic al persoanei/familiei (valorile şi 
virtuţile personale şi familiale); 

– ethosul pedagogic familial [22, p.106]; și valorificarea lui 
în educația copiilor; 

– calitatea relațiilor intrafamiliale și a celor ce mențin echi-
librul între familie și comunitate; 

– perspectivele conştientizate de persoană cu privire la dez-
voltarea optimă a membrilor adulți și minori; 
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– nivelul responsabilității membrilor familiei pentru menți-
nerea bunăstării acesteia. 
Totodată, consilierul trebuie să fie în stare a diagnostica 

funcționalitatea cognitivă a persoanei şi nivelul speranţei exis-
tenţiale, nivelul şi calitatea relaţiilor familiale. 

Astfel, precizăm că dezvoltarea cognitivă a persoanei se re-
feră la formarea unor capacităţi şi competenţe necesare gândirii 
şi cunoaşterii realităţii. Se au în vedere abilităţile, capacităţile şi 
competenţele oamenilor implicate în achiziţionarea, procesa-
rea, organizarea, înţelegerea şi utilizarea informaţiilor despre 
lume şi despre sine. La realizarea cunoaşterii participă percep-
ţia, memoria, gândirea, imaginaţia, limbajul etc., aceste procese 
psihice, fiind susţinute de atenţie, motivaţie şi afectivitate. 

Abilităţile cognitive reprezintă un element important al 
competenţelor respective, fiind un anumit mod de structurare, 
la nivelul persoanei, a inteligenţei, a modurilor şi a stilului de 
gândire, a creativităţii, a modalităţilor de relaţionare interper-
sonală etc. Dezvoltarea, autoperfecţionarea şi funcţionarea 
optimă a structurilor intelectuale, cognitive şi morale ale per-
soanei asigură dezvoltarea personalităţii acesteia. 

Psihologia socială cognitivă plasează dezvoltarea cogni-
tivă a omului în context social, subliniind rolul conflictului 
sociocognitiv şi al relaţionării cu ceilalţi (cooperare, comu-
nicare, construire a cunoaşterii etc.) pentru formarea inte-
lectului uman. Noţiunile de conflict sociocognitiv sunt menite 
să explice modul de desfăşurare a învăţării prin colaborare şi 
rolul social, inclusiv atitudinea persoanei faţă de cele învăţate 
în mediul social. 

Fără a nega importanţa dezvoltării intelectuale a oame-
nilor, trebuie să subliniem faptul că dezvoltarea personalităţii 
nu se reduce la constituirea şi perfecţionarea structurilor ei 
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cognitive, ci include formarea sferei afective/sentimente, sferei 
moral-atitudinale şi comportamentale. 

Consilierul trebuie să fie conştient de faptul că abordările 
de tip intelectualist, unele concepţii ale psihologilor, au ab-
solutizat rolul structurilor cognitive în realizarea dezvoltării 
umane. Fenomenul dat, a condus la practicarea unei educaţii 
centrate, preponderent sau exclusiv pe latura intelectuală a 
elevilor şi pe performanţele lor şcolare, neglijând sau ignorând 
formarea Eului moral, nevoile lor emoţionale, sociale, care, 
împreună cu cele intelectuale, asigură confortul psihologic, 
adaptabilitatea şi starea de bine. Elevul trebuie să înveţe nu 
numai să ştie, ci şi să fie congruent cu normele morale, cu ceea 
ce gândeşte, simte şi face şi să devină încrezut în forţele pro-
prii, optimist, valorificând în acţiuni  credinţa autoeficienţei, 
autoperfecţionării şi a convingerii de  reușită în viaţă. 

În finalul subcapitolului vom actualiza unele aspecte ale 
dezvoltării armonioase a personalităţii. 

Tot mai frecvent este promovată ideea că dezvoltarea 
optimă a personalităţii presupune dezvoltarea integră armo-
nioasă a tuturor structurilor acesteia. 

O explicație sintetizată a dezvoltării armonioase a perso-
nalităţii presupune analiza a cel puţin patru dimensiuni: 

– dimensiunea biologică; 
– dimensiunea cognitivă; 
– dimensiunea afectivă/emoţională; 
– dimensiunea comportamentală/conduita morală. 
În aspectul vizat ne-am condus de accepțiunile lui I. Al. 

Dumitru [32, pp.129-131], dezvoltarea optimă a personalităţii 
umane este determinată de dezvoltarea individului sub cele 
patru aspecte şi, mai ales, de armonia interrelaţionării aces-
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tora, concretizată într-un mod de activitate şi de viaţă adecvat 
cerinţelor sociale şi aducător de confort. 

Dezvoltarea biologică optimă a persoanei include procesul 
creşterii şi maturizării ei, analizat în limitele asigurării func-
ţionării adecvate a structurilor sale de personalitate. Un orga-
nism sănătos, viguros este premisa edificării unor structuri de 
personalitate corespunzătoare. 

Dezvoltarea cognitivă optimă presupune instrumentarea 
persoanei cu acele modalităţi de procesare a informaţiilor 
(scheme mentale, cunoştinţe şi procedurale, moduri de repre-
zentare şi de rezolvare a problemelor), care ar face posibilă cu-
noaşterea realităţii şi cunoaşterea de sine; relaţionarea şi adap-
tarea flexibilă la cerinţele mediului, precum şi materializarea 
unor dorinţe şi aspiraţii ale acesteia. Dezvoltarea cognitivă este 
deosebit de importantă, fapt care a condus la considerarea ei 
drept indicator esenţial pentru dezvoltarea umană în ansam-
blul trăsăturilor sale. 

Dezvoltarea optimă sub raport afectiv presupune dobân-
direa unor abilităţi prin care persoana va fi în stare să-şi con-
troleze emoţiile sale, canalizând energia generată spre rezol-
varea cu succes a problemelor. Eşecul autocontrolului trăirilor 
afective, conduce la emoţii ratate și atunci persoana trăieşte 
stări de angoasă, anxietate, teamă, spaimă, nelinişte, teroare, 
panică, stres. Gestionarea adecvată a unor astfel de stări, în 
sensul diminuării influenţelor lor disfuncţionale la nivelul 
personalităţii, poate fi învăţată, iar transformarea lor în resur-
se de potenţare a activităţii persoanei este un indicator real al 
dezvoltării emoţionale optime; este un semn de inteligenţă a 
persoanei care reuşeşte acest lucru (inteligenţa emoţională). 

Dezvoltarea optimă sub aspect comportamental este evi-
denţiată de adecvarea actelor, reacţiilor persoanei, precum şi 
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de valorificare a voinței, moralului, a atitudinilor şi opţiunilor 
sale valorice la diverse contexte situaţionale, în funcţie de 
anumite principii, reguli şi norme etice, acceptate social şi de 
individ [32; 44; 49; 67; 68; 71 etc.]. 

Observarea comportamentului unei persoane şi raporta-
rea ei la regulile, normele şi modele morale, este modalitatea 
de a aprecia calitatea evoluţiei persoanei sub aspectul faptelor. 
Comportamentul unei persoane poate fi adaptat situaţional, 
dar el poate evidenţia şi anumite constante, fapt care ne deter-
mină să caracterizăm persoana atribuindu-i anumite etichete 
comportamentale. Deseori ne asociem la ceilalţi, raportându-
ne la eticheta comportamentală atribuită acestora, fapt care 
are uneori efecte negative asupra dezvoltării personalităţii, 
dacă ne-am raliat la nişte modele comportamentale amorale. 

În concluzie, dezvoltarea optimă a personalităţii este re-
zultatul evoluţiei persoanei, sub aspect biologic, cognitiv, 
emoţional şi comportamental, toate integrate într-o construc-
ţie armonioasă, echilibrată, în care cele patru aspecte inter-
acționează și se susţin reciproc. 

Din această perspectivă, dezvoltarea optimă a unei per-
soane este procesul de autoactualizare a potenţialului şi a ca-
pacităţilor sale. Conceptele de autoactualizare şi autorealizare 
au fost incluse în ştiinţă de reprezentanţii psihologiei uma-
niste: A. Maslow, C. Rogers, ş.a. În viziunea lui A. Maslow, 
scopul educației este actualizarea de sine a persoanei, deve-
nirea ei complet umană (becoming fylly human), ceea ce în-
seamnă atingerea optimului posibil. 

Învățarea/educația nu presupune doar o simplă însușire 
de fapte și informații, ci înseamnă o dezvoltare-formare a 
potențialului biopsihologic al omului și restructurarea și 
re/integrarea holistică a persoanei, care produce permanent 
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schimbări în imaginea de sine, sentimente, comportament și 
în relația cu sociumul. 

Persoanele ce se autoactualizează se simt realizate și pot fi 
caracterizate astfel: 

– au o imagine de sine realistă şi se autoevaluează adecvat; 
– se acceptă pe sine şi îi acceptă pe ceilalţi aşa cum sunt; 
– îşi focalizează atenţia asupra problemelor importante 

care pot fi rezolvate; 
– manifestă entuziasm şi „au chef de viaţă”; 
– pot să se detaşeze de anumite situaţii şi relaţii; 
– simt nevoia unor experienţe variate de viaţă; 
– apreciază realist oamenii, lucrurile şi situaţiile; 
– manifestă ataşament faţă de anumite valori; 
– au sentimentul apartenenţei la o anumită comunitate; 
– întreţin relaţii apropiate (de ataşament, iubire) cu per-

soanele apropiate; 
– sunt tolerante sub aspect etnic, rasial, religios etc.; 
– pot diferenţia adecvat scopurile şi mijloacele şi urmă-

resc îndeplinirea unor scopuri morale/etice; 
– sunt deschise la experienţe noi, sunt capabile să gân-

dească divergent, original, creativ; 
– sunt capabile de trăirea unor experienţe spirituale  

datorită cărora îşi îmbogăţesc existenţa; 
– posedă şi manifesta, în mod spontan şi adecvat, simţul 

umorului [Apud 24]. 
Faptul că aceste caracteristici pot fi întâlnite în realitate 

este incontestabil, dar problema de bază o reprezintă numărul 
oamenilor cu astfel de trăsături şi nivelul calitativ al acestora. 
În orice caz, dincolo de reticenţe şi de eventualele critici aduse 
acestei concepţii, esenţa autoactualizării oferă o descriere com-
prehensivă a dezvoltării umane optime, consideră I. Al. Du-
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mitru [32]. Sigur că specialiștii din domeniul pedagogiei [14; 
21; 33; 66; 82 etc.], operează cu un șir de caracteristici care 
presupun un referențial de trăsături structurat în jurul edu-
cației morale, educației intelectuale, educației estetice, tehno-
logice și educației psihofizice sau cu un concept relativ nou 
personalitate integrală [45], care include chintesența dezvol-
tării-formării trăsăturilor caracteriale umane, formate prin 
interacțiunea dimensiunilor nominalizate anterior. Noi pro-
movăm conceptul de personalitate integră [22; 23; 24], în 
esență, însă, definiția dezvoltării optime a personalității în 
contextul consilierii, poate fi reconfigurată și esențializată prin 
câteva caracteristici de bază pe care le oferă H. Blocher, cer-
cetător și specialist în domeniul consilierii [10, pp.69-70]. 
Acesta se referă concret la trăsăturile prioritare a personali-
tății, care i-ar permite omului, o funcționare optimă, dar și 
psihologic confortabilă în cadrul familiei şi al societății. 

În consens cu cele expuse, prezentăm patru caracteristici 
esenţiale ale funcţionării persoanei în familie şi într-o socie-
tate liberă şi democratică, caracteristici care pot fi valorificate 
în calitate de criterii de apreciere a optimului personal. Aceste 
caracteristici includ: 

– responsabilitatea personală – asumarea liberă a conse-
cinţelor alegerilor şi a comportamentului adoptat într-
o situaţie dată; 

– capacitatea de a avea şi întreţine relaţii interpersonale 
pozitive (abilităţi de cooperare, negociere, rezolvare 
constructivă a conflictelor etc.); 

– apartenenţa la un grup social, împărtăşirea valorilor 
acestuia şi capacitatea de a îmbina efortul pentru cola-
borare şi cooperare în atingerea unor scopuri comune la 
standardele stabilite împreună; 
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– asumarea şi promovarea unor norme şi valori morale/ 
etice, transpuse într-un sistem personal de credinţe, 
convingeri şi idealuri. 

Ideea centrală a consilierii ontologice complexe a familiei/ 
persoanei rezidă în faptul că dezvoltarea umană presupune 
valorificarea maximală a potenţialului psihoindividual şi că 
acest potenţial este polivalent, prezentându-se sub forma unui 
ansamblu de trăsături a căror existenţă, sub aspect cantitativ şi 
calitativ, ne ajută să explorăm ceea ce numim dezvoltare 
optimă a personalităţii umane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. CONCEPTUL DE SINE: FORMAREA MODULUI DEMN  
ȘI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ   

 
Conștientizarea structurii şi dinamicii personalităţii uma-

ne, a dezvoltării ei optime presupune, înțelegerea și utilizarea 
unor concepte cu valoare integratoare sporită şi cu o direc-
ționare deosebită spre autoactualizare și autorealizare. Un ast-
fel de concept este conceptul de Sine (Self). 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Dezvoltarea armonioasă integră a personalității include 

factorii dezvoltării ontogenetice: ereditatea, mediul și 
educația, specificul și posibilitățile cărora trebuie să fie 
cunoscute și valorificate la nivel optim în COCF. 

2. Familia, fiecare membru adult, considerându-se per-
soană cultă, trebuie să cunoască cât mai mult posibil 
despre educație și autoeducație. 

3. Frecventarea activităților de consiliere centrate pe dez-
voltarea personalității/familiei ar fi de un real folos 
pentru dezvoltarea optimă a personalității familistului. 
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Indiferent de faptul dacă cunoaștem sau nu mai multe 
teorii, este important să înțelegem esența acestora. Astfel, si-
nele este o structură psihică relativ stabilă care se formează în 
procesul ontogenezei individului, în cadrul şi prin intermediul 
mecanismelor de socializare şi educaţie. Cunoaşterea sinelui 
(cunoaşterea de sine) include: conceptul de sine (Self-concept), 
imaginea de sine (Self-image) şi aprecierea, evaluarea, stima de 
sine (Self-esteem). Aceste concepte implică procesări cognitive 
ale informaţiilor despre sine prin care persoana îşi formează o 
anumită imagine de sine, realizează o evaluare de sine şi îşi 
construieşte o concepţie despre sine. Procesul realizării cu-
noaşterii de sine este însoţit de trăiri afective care-i conferă 
persoanei sentimentul valorii sale, al locului său social/sta-
tusului [63, p.121]. 

În ansamblu, Sinele constă dintr-o constelaţie de atitudini 
ale persoanei faţă de sine însăşi şi faţă de alţii, a căror stabi-
litate relativă conferă consistenţă şi coerenţă de sine. 

Fiecare consilier trebuie să cunoască bine dimensiunile 
Sinelui, care se referă la următoarele aspecte: 

– felul în care ne percepem şi ne evaluăm în mod real, la un 
moment dat, în prezent (Sinele real); 

– imaginea şi aprecierea de sine proiectate, cum ar dori 
persoana să fie în viitor (Sinele ideal); 

– ceea ce crede persoana că ar trebui / că s-ar cuveni să de-
vină (Sinele dorit); 

– ceea ce persoana nu ar dori să se îndeplinească, de care, 
eventual, se teme (Sinele anxios); 

– ceea ce persoana dispreţuieşte la ea însăşi (Sinele dispreţuit). 
Integrarea acestor dimensiuni într-un concept sintetic, cu 

valoare explicativă crescută în ceea ce priveşte structura şi 
dinamica personalităţii, este nu numai necesară, ci şi benefică. 
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Astfel, se pune accentul pe un Sine complex cu mai multe fa-
ţete, care explică adaptarea flexibilă la mediu şi funcţionali-
tatea optimă a personalităţii, în contextele situaţionale pe care 
le traversează persoana. Unii autori folosesc conceptul Sine de 
lucru (Working Self-concept) ca expresie a manifestării situa-
ţionale optime a persoanei [32, pp.132-133]. 

Sinele funcţionează ca instanţă organizatoare şi reglatoare 
a vieţii psihice a persoanei, sub toate aspectele şi laturile ei. 
Odată constituit, Sinele îşi păstrează o anumită stabilitate (o 
consistenţă şi o coerenţă proprie) şi, totodată, se reorganizează 
în funcţie de contextul social, instituindu-se ca o realitate psi-
hoindividuală dinamică. Proces definit de A. Maslow drept 
autoactualizare și descris de noi anterior [22; 24]. 

Aşadar, dezvoltarea optimă a personalităţii umane pre-
supune integrarea diverselor aspecte şi dimensiuni ale Eului şi 
constituirea unui Sine coerent şi consistent, care asigură stabi-
litatea relativă a persoanei şi asigură adaptabilitatea ei la di-
verse condiţii şi situaţii. 

Modul de viaţă sănătos este expresia și manifestarea reală 
a unor decizii şi acţiuni morale și voluntare ale oamenilor, 
care au ajuns la convingerea că prerogativa unei vieți este pro-
filaxia, mai bine să previi o deprindere nocivă sau o maladie 
decât să te tratezi după ce te-ai îmbolnăvit. Formarea și res-
pectarea unui mod de viaţă sănătos este un proces de durată, 
în care educaţia, orientată consecvent spre adoptarea și explo-
rarea unor practici care asigură confortul şi starea de bine a 
individului, este esenţială. Formarea convingerii privind 
adoptarea unui mod de viaţă sănătos, cristalizarea treptată a 
credinţei autoeficienței (convingerea persoanei că stă în pute-
rea ei să-şi mobilizeze resursele cognitive şi motivaţionale 
necesare explorării unor comportamente pro-sănătate) şi rolul 
modelelor (părinţi, profesori etc.), constituie elementele luării 
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deciziei de către o persoană, de a-şi controla modul de viaţă. 
În acest sens, completăm ideea cu un aspect pe care îl con-
siderăm decisiv: modul sănătos de viață al familiei/persoanei, 
neapărat, trebuie să includă și acțiunea-comportarea morală 
demnă, adică axarea pe filosofia practică [24]. Plecând de la 
perspectiva abordării noastre, în continuare vom analiza și 
delimita aspectele unui mod demn și sănătos de viață. Acesta 
include acceptarea, explorarea și promovarea valorilor moral-
etice, deci, și a unei conduite demne, care se manifestă la nive-
lul structurii integre a personalității umane, ce se exprimă prin 
coerența funcţională între gând-vorbă și faptă. 

În acest context, insistăm asupra explicării conduitei dem-
ne şi democraţie, prin analiza componentelor identității morale. 

Conceptul de educaţie pentru democraţie, având un conţi-
nut preponderent social, include şi unul individual, care per-
mite raportarea omului la sine, exprimîndu-se la nivel de con-
duită într-un ansamblu de trăsături personale precum: mo-
destia, demnitatea, onestitatea, patriotismul, spiritul de iniţia-
tivă, independenţa, creativitatea, curajul. Conţinutul social al 
conceptului vizează valorile ce definesc societatea democra-
tică, cum ar fi: toleranţa, echitatea, solidaritatea, egalitatea în 
drepturi şi libertăţile politice. 

În accepţiunea noastră conduita demnă include o cultură 
centrată pe democraţie, care are un sens concret ce rezidă în 
interiorizarea şi promovarea valorilor democratice, ceea ce 
constituie chintesenţa comportamentului civic doar într-o 
societate democratică, care are la bază valorile morale. 

Dimensiunea fundamentală a acesteia o constituie educa-
ţia morală, baza căreia se pune în familie şi se realizează în 
contextul practicii sociale. Gândul expus, vine să ne confirme 
teza lui G. Văideanu, care susţine că nu se poate ajunge la 
democraţie fără o educaţie temeinică şi nu există democraţie în 
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afara eticii [Apud 22], după cum nu există nici educaţie în 
afara societăţii şi nici în afara culturii şi a moralei familiale, 
aceasta deţinînd un loc central în plăsmuirea personalităţii 
umane. Experienţa avansată a altor state, logica procesului 
educaţional arată că numai înglobând într-un tot unitar efor-
tul actorilor sociali la nivel de macro şi microstructură, vom 
obţine ceea ce ne dorim – o societate civilizată cu adevărat 
democratică, umană, deschisă spre inovaţii, a cărei educaţie şi 
cultură vor fi axate pe valorile fundamentale ale omenirii: 
Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea Semnul Sac-
rului, Democraţie, Familie, Sănătate etc. [22, p.108]. 

În contextul formării societăţii civile şi a unui stat demo-
cratic, sistemul valoric care a trecut proba timpului, trebuie să 
constituie patrimoniul cultural al întregii comunităţi, deci şi al 
fiecărei familii, al fiecărui individ în parte. 

În plan analitic putem reprezenta evoluţia posibilă a edu-
caţiei pentru democraţie în raportul familie-societate, accep-
tând ca elemente de referinţă componentele identităţii com-
portamentului moral, care se plăsmuiesc în familie, dar se 
consolidează în societate [22, pp.64-65]. 

Din acest punct de vedere, în cadrul democratizării socie-
tăţii se creează condiţii favorabile pentru o educaţie morală 
activă, ce se poate realiza în toate mediile sociale, inclusiv în 
familie, prin intermediul valorilor socio-umane, abordate într-
o interconexiune cu promovarea drepturilor omului, compor-
tamentul moral-civic, devenind de o maximă importanţă. 

Prin urmare, pentru a realiza cu succes consilierea şi 
educaţia pentru democraţie în cadrul familiei, trebuie să 
cunoaştem procesul complex de interrelaţionare a componen-
telor identităţii comportamentului moral al personalităţii cu 
exigenţele societăţii democratice (Figura 5). 
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Figura 5. Mecanismul de interrelaţionare a componentelor 
identităţii comportamentului moral  

 

În consecinţă, toate componentele interferează şi parti-
cipă activ la formarea culturii moral-civice şi democratice a 
individului. Este clar că componenta perceptivă asigură cuno-
aşterea, adică perceperea şi înţelegerea formelor de exprimare 
comportamentală, a sensurilor şi opţiunilor acestora; compo-
nenta emoţional-atitudinală reflectă sentimentele, convinge-
rile şi atitudinile morale pozitive sau negative, cea motrică – se 
referă la acţiunile, deprinderile şi obişnuinţele morale ale 
individului. În contextul dat considerăm foarte importantă 
componenta volitivă, care reflectă capacitatea de autocontrol şi 
autoreglare a individului. Cea imaginativă ne serveşte drept 
indice al aspiraţiilor morale pentru anumite însuşiri de com-
portament şi, în sfîrşit, cea ideatică, denotă judecata şi discer-
nămîntul moral-civic, reflecţia morală privind valorile socio-
umane, spiritul democratic şi critic asupra propriului compor-
tament şi asupra conştiinţei şi existenţei sociale [22]. 
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Consilierul trebuie să convingă familia că numai un cli-
mat mai aproape de cel democratic, care are ca scop valori-
zarea copilului în spiritul educaţiei pentru democraţie pre-
supune: dialog, dreptul la opinie, libertatea adecvată în îm-
binarea cu anumite responsabilităţi şi obligaţiuni, încrederea 
în copil, participarea activă în viaţa familiei, aprecierea reali-
zărilor obţinute, stimulare. 

Cât privește sănătatea și modul sănătos de viață, în viziu-
nea noastră, reprezintă o stare de bine psihofiziologică și emo-
țională care este menținută de acceptarea și respectarea com-
portamentelor pro-sănătate: regim de viață și odihnă; alimen-
tație rațională; călire a organismului; axarea pe mișcare și cul-
tură fizică, îndeplinirea unor acțiuni profilactice, evitarea 
comportamentelor nocive (fumat, alcool etc.). 

Dieta, alimentaţia sănătoasă, odihna, mişcarea, renun-
ţarea la tentaţii care produc plăceri imediate, dar care repre-
zintă un risc major de îmbolnăvire etc., reprezintă aspectele pe 
care omul le poate controla şi optimiza permanent. 

Realizând consilierea familiei/persoanei, trebuie să efec-
tăm, de fapt, educaţia pentru sănătate, care reprezintă o cursă 
lungă, desfăşurată continuu. Bazele ei se pun în copilărie, în 
familie și în şcoală, dar educaţia pro-sănătate trebuie realizată 
pe tot parcursul vieţii. Deseori, este necesară învăţarea unor 
deprinderi de viaţă sănătoase, prin ajutorarea adulților și tine-
rilor sa se debaraseze de obiceiuri cu efect nociv asupra stării 
de sănătate. Avem în vedere consilierea centrată pe o învăţare 
realizată în sens invers (dezvăţare), fapt care nu este întot-
deauna uşor de realizat. Practicarea unui mod de viaţă sănătos 
îi conferă persoanei o stare generală de bine sub aspect fizic, 
psihic, spiritual şi social. Sănătatea nu presupune numai ab-
senţa bolii, a unor disfuncţii adaptative, ci şi o stare subiectivă 
de bine, trăită confortabil [32, pp.133-134]. 
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Specialiştii din domeniul consilierii familiei trebuie să cu-
noască componentele stării de bine a persoanei. Acestea sunt: 

– acceptare de sine: atitudine pozitivă faţă de sine, accep-
tarea calităţilor şi defectelor proprii, percepţia şi evalua-
rea pozitivă a experienţelor trecute şi încredere în viitor; 

– relaţii pozitive cu ceilalţi: încredere în oameni, sociabi-
litate, nevoia de a primi şi de a oferi afecţiune, atitu-
dine empatică, deschisă şi caldă; 

– autonomie: independenţă, hotărâre, rezistenţă la presiu-
nile grupului, autoevaluare după standardele personale 
autoimpuse; atitudine adecvată faţă de evaluările şi 
expectanţele celorlalţi; 

– control: sentiment de competenţă şi de control personal 
în rezolvarea sarcinilor; subiectul îşi creează opor-
tunităţi pentru satisfacerea nevoilor persoanele, între-
prinde acţiuni conforme cu un sistem propriu de valori; 

– sens şi scop în viaţă; activitate direcţionată spre obiective 
de durată medie şi lungă; persoana valorifică pozitiv 
experienţele, are bucuria prezentului şi relevanţa viito-
rului, convingerea că merită să te implici, curiozitate; 

– dezvoltare personală: deschidere la experienţe noi, sen-
timentul valorizării propriului potenţial, capacitate de 
autoreflecţie, percepţia schimbărilor de sine pozitive, 
autoeficienţă, flexibilitate, creativitate, nevoia de pro-
vocări, nonconformism, respingerea rutinei. 

Starea de bine a persoanei este asigurată de un suport so-
cial adecvat, de o educaţie corespunzătoare care ar fortifica 
încrederea în sine a oamenilor, stima de sine, optimismul, 
dorinţa de autodepăşire, internalismul (credinţa individului că 
poate controla evenimentele, că totul în viaţă depinde de el, de 
opţiunile şi de deciziile lui) [6, pp. 18-19]. 
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În concluzie, dezvoltarea umană optimă poate fi apreciată 
în funcţie de modul de viaţă, de starea morală și generală de 
sănătate; de funcţionalitatea structurilor personalității omului, 
speranța de viață și orientarea lui spre autorealizare și autoper-
fecționare. Dezvoltarea optimă integrează atât aspectele dezvol-
tării biologice, cât şi a celei psihologice, aspectele dezvoltării 
intelectuale, ale dezvoltării emoţionale şi sociale. Consilierea 
familiei în acest aspect, are caracter educativ sistemic. 

Familia și școala ca instituţii fundamentale sociale de  rea-
lizare a educaţiei, trebuie să formeze personalităţi integre, 
armonios dezvoltate, capabile să adopte și să valorifice un 
mod de viaţă sănătos, eficient, fapt care le-ar conferi oame-
nilor confort, siguranță sentimentul autorealizării, satisfacţiei, 
optimismului și a fericirii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE ȘI SUSȚINERE  
A DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
Spre regretul nostru, procesele globalizării, actorii şi mar-

torii căreia suntem, nu produc numai efecte pozitive, ci au și 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Modul demn de viață al omului presupune un compor-

tament centrat pe analize, reflecții și acțiuni morale. 
Acesta se formează în cadrul familiei de la vârsta fragedă. 

2. Părinții trebuie să fie modele vii, active, coerente și con-
vingătoare, să exploreze un mod demn și sănătos de viață. 

3. Consilierul, axat și el pe un mod demn și sănătos de 
viață, este mult mai eficient în activitatea sa decât unul 
reticent în acest aspect. 
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un șir de efecte, consecințe destul de grave pentru om, pentru 
integritatea lui psihosocială. 

Abordarea ecologică a dezvoltării umane accentuează 
rolul mediului în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea oame-
nii, subliniind valenţele educogene ale acestuia. 

Mediul reprezintă ansamblul factorilor şi a condiţiilor de 
ordin fizic, sociocultural şi psihologic, care structurează un 
context vast și unul existenţial situaţional. În interacţiunea sa 
cu mediul, persoana învaţă să se adapteze solicitărilor, trans-
formându-se pe sine şi transformând mediul. 

Modalitatea prin care persoana percepe şi evaluează con-
textele situaţionale în care se află la moment, determină 
trăirile afective şi comportamentele adaptativ-inovative sau, 
invers, cele aversive și nonadaptive. 

Influenţa mediului asupra dezvoltării personalităţii uma-
ne este valorificată pe deplin în măsura în care contextele 
situaţionale existenţiale devin medii de învăţare adecvate. 

Specialiatul în consiliere trebuie să conştientizeze faptul 
că un context existenţial situaţional devine mediu favorabil 
învăţării numai atunci când: 

– influenţa lui tinde să fie permanentă şi cu rol deosebit în 
satisfacerea unor trebuinţe şi motive de bază. Mediul fami-
lial, de regulă, este un mediu prielnic învăţării pentru că 
membrii unei familii au preocupări şi responsabilităţi co-
mune în satisfacerea trebuinţelor lor biologice,  psiholo-
gice, intelectuale, morale şi sociale; 

– intensitatea influenţelor familiale este atât de puternică, 
încât „obligă” persoana să „i se supună”,să răspundă la 
sarcini, cerinţe, solicitări. Mediul favorabil învăţării este 
acela care „constrânge” individul să adopte o cale, o direc-
ţie, un sens al vieţii şi activităţii sale; 
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– asigură suport pentru dezvoltarea personală şi depăşirea 
unor situaţii critice. Natura relațiilor şi a interacţiunii cu 
mediul fizic şi, mai ales, cu cel sociocultural determină 
continuitatea evolutivă, dar şi unele discontinuităţi, cu rol 
de regândire, reajustare, reorientare a comportamentului. 
Grădiniţa, şcoala, organizaţia etc. (toate instituţiile unde 
se realizează educaţia formală) pot şi trebuie să ofere 
„medii de învăţare” favorabile valorificării potenţialului şi 
capacităţilor oamenilor, în scopul dezvoltării lor optime 
[32, pp. 135-136]. 
Dat fiind, I. Al. Dumitru [32] reprezintă, în literatura de 

specialitate, aspectele de bază ale consilierii psihopedagogice 
coerent și explicit din punct de vedere teoretic și praxiologic, 
am decis să redăm esența și importanța mediilor de învățare 
favorabile dezvoltării optime a personalității prin analiza 
accepțiunilor sale. 

Un mediu de învăţare favorabil dezvoltării optime a per-
sonalităţii umane este contextul situaţional structurat astfel 
încât: 

a) să ofere oportunităţi diverse, variate şi stimulative pen-
tru angajamentul şi implicarea elevilor. A oferi ocazia 
de a explora noi situaţii şi cât mai diverse, de a încer-
ca/experimenta noi activităţi, noi relaţii şi roluri, de a 
valorifica anumite idei, de a opta pentru anumite 
valori etc. constituie tot atâtea provocări pentru elevi 
de a dobândi abilităţi şi competenţe care să-i conducă 
la obţinerea de succese şi la consolidarea autocontro-
lului asupra vieţii şi activităţii lor; 

b) să conţină resursele (fizice, materiale, dar şi psiholo-
gice, sociale) necesare realizării învăţării eficiente şi du-
rabile, în scopul dezvoltării; 
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c) să furnizeze recompense materiale şi psihologice extrin-
seci şi intrinseci, care să încurajeze şi să stimuleze 
elevii pentru a învăţa. 

Mediile şi contextele învăţării eficiente sunt acelea care au 
la bază principiile constructivismului pedagogic. Potrivit aces-
tora, învăţarea presupune crearea unei situaţii educaţionale în 
care cunoaşterea este o construcţie de sensuri şi semnificaţii 
individuale (personale) şi/sau colective (în grup), realizată 
prin cooperare şi colaborare, detronând „mitul adevărului 
unic”, deţinut şi transmis elevilor de către profesor. Proce-
dându-se astfel, elevii dobândesc abilităţi, capacităţi şi compe-
tenţe necesare învăţării pe tot parcursul vieţii şi care asigură 
realizarea unei învăţări eficiente. 

Aşadar, organizarea pe principii pedagogice a unor contexte 
de învăţare este o condiţie a învăţării eficiente şi durabile, con-
tribuind la realizarea metaînvăţării (a învăţa cum să înveţi) şi a 
învăţării autodirijate, caracteristică, în special, adulţilor [40]. 

Învăţarea este nu numai explicită, efectuată prin instruire 
directă, realizată de către profesor şi care conduce la achiziţia de 
cunoştinţe, în special cele declarative ci şi implicită, realizată 
prin participarea şi implicarea elevilor în anumite contexte de 
învăţare, create pentru a favoriza învăţarea autodirijată, care 
conduce la achiziţionarea cunoştinţelor procedurale, la forma-
rea de competenţe, abilităţi şi deprinderi de lucru eficiente. 

Învăţarea autodirijată face posibilă învăţarea ecologică, 
realizată în medii naturale de viaţă ale persoanei, care se dove-
deşte a fi mai productivă, mai flexibilă, mai adecvată solici-
tărilor mediului, dar şi dorinţelor şi aspiraţiilor individului. 

În esenţă, consilierea pentru dezvoltare urmăreşte orientarea 
adultului/familistului în direcţia adoptării, în deplină cunoştinţă 
de cauză şi cu maximă responsabilitate a unui mod demn și 
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sănătos de viaţă, care să-i ofere acestuia un echilibru psiho-
emoțional funcţional, sub toate aspectele: cognitiv, emoţional, 
comportamental/moral şi social. Evident că, satisfacţia perso-
nală, confortul psihologic, sentimentul autorealizării şi al auto-
împlinirii, toate dobândite prin valorificarea optimă a conduitei 
asigură integrarea tuturor structurilor personalităţii într-un sis-
tem al cărui nucleu îl reprezintă Eul. Funcţionalitatea optimă a 
personalităţii şi dobândirea de către persoană a stării de bine 
sunt gestionate de către Eu. Aceasta structură conferă unitate, 
consistenţă şi coerenţă gândurilor, trăirilor şi acţiunilor persoa-
nei, contribuind la constituirea integrității structurilor vizate. În 
esenţă, consilierea pentru dezvoltare a familiei, ca, de altfel, şi 
celelalte tipuri de consiliere (în situaţii de criză, remedială, 
preventivă), reprezintă un proces de învăţare. Este o învăţare 
centrată pe individ/familie cu caracter personalizat, care 
valorifică abilităţile şi capacităţile fiecărei persoane, ajutând-o 
să evolueze şi să dobândească o identitate proprie, unicală, dar 
este o învăţare centrată și pe orientarea familiștilor spre spo-
rirea eficienței sale personale și a colaborării în comun. 

Consilierea pentru dezvoltare este o parte componentă 
foarte importantă a COCF, ea sprijină şi orientează oamenii să 
înveţe a-şi valorifica maximal capacităţile în direcţia restruc-
turării cogniţiilor, a gestionării adecvate a emoţiilor, a des-
făşurării unui comportament adaptat situaţional, în concor-
danţă cu ceea ce este acceptat social, util, eficient, moral, bine 
pentru sine şi pentru membrii familiei sau a altor persoane. 

Specialistul care se ocupă de consilierea de dezvoltare, tre-
buie să ţină cont de stadiile evoluţiei individului, dar și a fami-
liei, adaptându-şi metodele şi tehnicile la particularităţile de 
vârstă şi individuale ale familiei. Viaţa omului urmează anu-
mite stadii care au caracteristici specifice. Consilierea eficien-
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tă, cu rol de asigurare a dezvoltării optime, trebuie racordată 
la cerinţele fiecărei vârste şi ale fiecărei familii. 

Consilierea pentru dezvoltare a familiei are un caracter 
sintetic-integrativ şi integrator. Ea îmbină acţiuni şi măsuri 
specifice celorlalte tipuri de consiliere, în special, poate inclu-
de consilierea remedială şi cea preventivă. 

De aceea, în activitatea educaţională este utilizată, cu precă-
dere, consilierea pentru dezvoltare. Ea constituie substanţa şi con-
ţinutul esenţial a ceea ce numim consiliere psihopedagogică [32]. 

În sinteză, consilierea psihopedagogică realizată în scopul 
dezvoltării personalităţii beneficiarilor urmăreşte sprijinirea şi 
orientarea acestora: 

– să se cunoască pe sine cât mai realist şi să se accepte aşa cum 
sunt (cu calităţi şi defecte, cu puncte tari şi puncte slabe); 

– să-şi asume responsabilitatea deciziilor şi consecinţa 
faptelor proprii; 

– să înveţe să-şi modifice atitudinile şi comportamentele 
dezadaptive, ineficiente şi/sau indezirabile social; 

– să relaţioneze neproblematic cu alţii, să coopereze şi să 
colaboreze în grup/în organizaţia din care fac parte: 

– să atingă un nivel optim de congruenţă între gânduri, 
emoţii şi fapte (comportamente) şi o stare generală de bine. 
Astăzi, consilierea pentru dezvoltare câştigă tot mai mult 

teren. Factorii care au condus la această stare de lucruri sunt: 
– schimbările sociale majore generate de industrializare, urba-

nizare, globalizare etc., care au generat dificultăţi adaptative; 
– necesitatea planificării carierei într-o lume în care dina-

mica profesiilor este foarte accelerată; 
– raţiuni de eficienţă şi pragmatism care au impus schim-

bări esenţiale în domeniul managementului resurselor 
umane, omul potrivit la locul potrivit; 
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– apariţia unor noi teorii psihologice privind personalitatea 
umană (cognitivismul, programarea neurolingvistică, psi-
hologia umanistă, psihologia transpersonală etc.), fapt 
care a condus la multiplicarea perspectivelor de abordare 
a personalităţii umane şi, în consecinţă, la diversificarea 
modalităţilor, metodelor şi tehnicilor de consiliere. Toate 
acestea au determinat un plus de eficienţă în consilierea 
psihopedagogică realizată în scopul dezvoltării. 
Dacă menirea educaţiei este formarea şi dezvoltarea per-

sonalităţii oamenilor, consilierea pentru dezvoltare are ca scop 
facilitarea accelerării acestui proces şi eficientizarea lui, con-
silierea pentru dezvoltare răspunde, în mai mare măsură, ne-
voii de a avea oameni eficienţi şi pragmatici, sănătoşi şi ro-
buşti (fizic şi psihic), optimişti şi încrezuți în viitor, fericiţi. 

Consilierea pentru dezvoltare a familiei, reprezintă esenţa 
COCF şi începe odată cu crearea familiei. Consilierea pentru 
dezvoltarea familiei se poate desfășura în instituțiile medi-
cale/consultații pentru femei; Centre de planificare a familiei, 
clinicile și consultațiile pentru copii, apoi continuă atunci când 
copilul începe a frecventa instituția preșcolară și școala. Sigur 
optimal ar fi ca Oficiile de înregistrare a stării civile și Serviciile 
psihologice din unitățile de învățământ să aibă în state unități de 
consilier familial. În școli, psihologii, diriginții și managerii res-
ponsabili de activitatea educativă organizează şedinţe, școli/ 
lectorate pentru părinți, care, în esență, se ocupă de educația 
părinților și promovează cunoștințele din domeniul psihologiei 
și pedagogiei. Tematica lectoratelor diferă de la o școală la alta, 
dar prevalează aspectele legate de educația copiilor în familie; 
utilizarea metodelor de educație; aplicarea aprobării și deza-
probării; particularitățile și crizele de vârstă etc. Important este 
ca în cadrul acestor activități să fie desfășurată nu numai consi-
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lierea grupurilor de părinți, dar să se realizeze consilierea mixtă 
a adulților și copiilor/familiei, să se aplice variate forme: confe-
rințe practice, mese rotunde; ateliere de formare, traininguri 
etc. Metodele aplicate să varieze în funcție de problema abor-
dată și specificul vârstei. Accentul poate fi pus pe: conversația 
socratică, discuții, dispute, brainstorming, comunicări îmbinate 
cu demonstrarea filmelor sau a prezentărilor power-point etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4. CONSILIEREA FAMILIEI ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 

 
Criza este o stare de dezorganizare, de disfuncţionalitate a 

personalităţii sau a familiei, în care se poate afla, la un mo-
ment dat, o persoană sau întreaga familie, ce se confrunta cu 
anumite probleme cărora nu le poate face faţă în mod adecvat 
şi care produc îngrijorare, anxietate şi stres tuturor membrilor 
acesteia. O situaţie de criză este o situaţie generatoare de dis-
tres, care afectează, în sens negativ, capacitatea adulților și a 
copiilor de a gândi şi de a acţiona eficient. 

Incontestabil este faptul că fiecare om trece printr-o situa-
ţie de criză sau, cel puţin, este martor, uneori participant la o 

ASPECTE IMPORTANTE: 
1. Să conștientizăm și să reținem că dezvoltarea optimă a 

persoanei depinde cel mai mult de propria motivație. 
2. Consilierea pentru dezvoltare reprezintă doar o moda-

litate eficientă de incitare și orientare a familiei spre o 
muncă asiduă și permanentă de autoperfecționare și 
autorealizare. 

3. Educația și învățarea persoanei nu are limite, ea trebuie 
să persiste permanent. 
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astfel de situaţie. Starea de criză poate fi generată şi declanşată 
de evenimente precum: situaţia familială dificilă, despărţirea 
de persoana iubită, infidelitatea, divorţul, pierderea persoanei 
dragi; problemele financiare, faptele/comportamentele amo-
rale/nedemne ale partenerului de viaţă, consumul de alcool 
şi/sau droguri, problemele de sănătate ale celor apropiaţi, pier-
derea serviciului, privarea de libertate etc. 

Elementele unei situaţii de criză sunt: 
– apariţia unui eveniment declanşator; 
– persoana percepe evenimentul ca fiind ameninţător şi 

generator de teamă, anxietate, stres; 
– reacţiile persoanei la eveniment sunt dezorganizate şi 

fără un rezultat adecvat; 
– persoana încearcă să adopte anumite strategii pentru a 

face faţă situaţiei şi stresului generat de aceasta şi înre-
gistrează insuccese şi/sau chiar eşecuri. 

Literatura de specialitate [21; 29; 31; 32; 42 etc.] oferă un 
șir de caracteristici esenţiale ale situațiilor de criză prin care 
poate trece familia. Acestea sunt declanşate de unele eveni-
mente, cărora membrii familiei nu le pot face faţă temporar. 

– orice familie, chiar și cele armonioase pot trece, într-
un moment dat al vieţii, prin situaţii critice (dificultăți 
economice; decesul, mai cu seamă, cel subit al unui 
membru; conduite violente etc.); 

– situaţia de criză a familiei poate avea caracter superfi-
cial sau profund; personal şi colectiv (depinde de per-
cepţia, evaluarea şi/sau interpretarea situaţiei de către 
persoana concretă sau membrii familiei); 

– durata unei stări de criză este relativ scurtă. Intensi-
tatea stresului scade treptat chiar dacă problema în 
sine nu este rezolvată; 
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– rezolvarea unei crize se realizează pe două căi: adap-
tativă: persoana/familia învaţă noi modalităţi de rezol-
vare a problemelor; nonadaptativă: persoana/familia 
evită situaţiile neplăcute, se protejează, devine defen-
sivă. Familia este tulburată, disfuncțională, membrii ei 
pot avea un comportament dezorganizat din cauza 
autocontrolului scăzut al adulților. 

Tipurile de criză prin care poate trece persoana sunt prop-
rii și familiilor. Prezentăm considerațiile cercetătorilor H. Parad 
şi L. Parad (1990), care susțin că există mai multe tipuri de 
criză, în funcţie de natura factorilor care le declanşează: 

– crize determinate de factorii biologici – sunt stări de 
criză întâlnite la majoritatea oamenilor în anumite 
etape ale creşterii şi dezvoltării lor biofizice. Intrarea la 
şcoală, pubertatea, adolescenţa sau vârsta mijlocie sunt 
perioade în viaţa unei persoane, care pot genera unele 
dificultăţi şi stări de criză; 

– crize determinate de factorii de mediu, de anumite eve-
nimente, precum: moartea cuiva drag, divorţul, o boală 
cronică, violenţa în familie etc. Sunt stări de criză ce 
apar frecvent în astfel de situaţii, fiind generate de fac-
torii sociali (relaţionali, interpersonali, situaţionali etc.); 

– crize întâmplătoare generate de cauze imprevizibile. 
Anumite evenimente şi întâmplări nefericite, imprevi-
zibile, precum cutremurile, inundaţiile, accidentele de 
circulaţie cu consecinţe majore etc., produc reacţii dis-
proporţionate, necontrolate, uneori violente ale per-
soanei care trăieşte astfel de evenimente. 

Reacţiile oamenilor în situaţii critice 
Persoanele aflate într-o situaţie de criză au un compor-

tament neobişnuit, uneori bizar; ele acţionează neraţional, lă-
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sându-se pradă trăirilor emoţionale de moment, panicii, spai-
mei, deznădejdii şi disperării. 

H. Parad şi L. Parad (1990) descriu mai multe stări şi 
reacţii tipice ale oamenilor aflaţi în situaţii critice. 

– uimirea. Surprinşi de eveniment, subiecţii sunt dezo-
rientaţi, nu ştiu cum să procedeze şi cum să reacţioneze. 
De aceea, reacţiile lor sunt necontrolate, ineficiente; 

– pericolul. Subiecţii simt că sunt în pericol şi au sen-
timentul unui rău inevitabil ce li s-ar putea întâmpla; 

– confuzia. Subiecţii se află într-o stare în care reperele 
normative şi valorice personale sunt bulversate; 

– impasul. Subiecţii se blochează şi, momentan, nu gă-
sesc strategii alternative de comportare. Ei cred că ori-
ce soluţie adoptată este din start sortită eşecului, astfel 
încât se simt neputincioşi; 

– disperarea. În starea în care se află, subiecţii sunt dis-
puşi să facă orice pentru a depăşi situaţia, chiar dacă 
uneori riscul este mare, iar soluţiile adoptate nu au 
vre-o legătură logică cu problema în sine; 

– apatia. Unii indivizi renunţă la acţiune refuzând să în-
cerce să mai facă ceva. Ei cred că situaţia lor este lipsită 
de orice speranţă şi aşteapta derularea evenimentelor; 

– neajutorarea. Subiecţii nu-şi pot fi singuri de folos şi 
trebuie ca altcineva să le vină în ajutor; 

– nerăbdarea. Subiecţii doresc cu ardoare o soluţie ime-
diată pentru soluţionarea problemei lor; 

– disconfortul. Subiecţii se simt nefericiţi, sunt anxioşi, 
neliniştiţi, incapabili de concentrare şi focalizare pe 
soluţii adecvate [Apud 32]. 

În continuare vom analiza fazele procesului de criză. 
Reacţiile la situaţia de criză sunt diferite, în funcţie de stadiul 
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în care se află procesul derulării ei. Parcurgerea crizei este un 
proces cu mai multe faze. 

Faza de impact – apare concomitent cu sau imediat după 
evenimentul declanşator. Membrii familiei/persoana con-
știentizează că a intrat în starea de criză, deoarece constată că 
strategiile folosite de rezolvare a problemelor nu funcţionează, 
fapt care o dezorganizează, iar pe adulți îi face să se simtă 
neajutorați, anxioși, frustrați, înfricoşați, depresivi sau chiar 
disperați şi să-şi piardă controlul. Impactul produs de anumite 
evenimente este diferit la copii, adolescenţi și adulţi. Unii 
copii care intră în starea de criză, trec relativ uşor peste acest 
moment, detașându-se de evenimente. Ei trăiesc intens expe-
rienţa şi se implică mai puţin din punct de vedere cognitiv. În 
cazul adulţilor, faza de impact poate lăsa urme adânci, cu 
repercusiuni asupra evoluţiei viitoare asupra personalităţii 
acestora. Dacă criza familiei s-a produs din cauza nenorocirii  
cu copiii (decesul), criza adulților poate dura timp îndelungat. 

Faza de adaptare (coping) – familia/persoana în cauză se 
mobilizează și încearcă să schimbe situaţia, percepând-o şi 
evaluând-o altfel, modifică reacţiile faţă de evenimentele gene-
ratoare de criză; schimbă strategia de comportare, alegând-o 
pe cea adaptativă, care poate fi de confruntare cu situaţia sau 
de apărare (negare, retragere, neimplicare etc.). Dacă nici una 
dintre strategiile adaptative nu funcţionează, persoana/familia 
intră în ce-a de a treia fază. 

Sustragerea – membrii adulți ai familiei simt că nimic din 
ceea ce au încercat nu le ajută să-şi aline suferinţa. Sustragerea 
poate fi voluntară (de exemplu: evadare, uneori chiar prin sui-
cid) sau involuntară (trăiri emoţionale distorsionate, dezorga-
nizări ale personalităţii etc.). 
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Oamenii intră în faza de sustragere atunci când criza 
durează o perioadă mai îndelungată şi când nu întrevăd nici o 
cale de ieşire din această situaţie. 

Bineînțeles că normal ar fi ca în situația de criză, cineva 
din membrii adulți să se adreseze la un specialist-consilier de 
familie sau la o rudă care este abilă de a le acorda ajutor. 

Confruntaţi cu diverse situaţii critice în care se află per-
soanele, consilierul trebuie să intervină prompt, adecvat şi efi-
cient. El trebuie să ajute adulţii să-şi păstreze calmul, să înţe-
leagă cauzele care au generat o astfel de stare, să-şi recapete 
speranţa şi, în final, să-i determine să-şi mobilizeze resursele 
pentru a depăşi dificultăţile şi a-şi redobândi calmul, echilibrul 
necesar funcţionării normale a propriei personalităţi și a fami-
liei în integritatea sa. 

Literatura de specialitate [7; 8; 10; 27; 28; 60 etc.] oferă 
recomandări consilierilor care lucrează cu oamenii aflați în 
situații de criză. 

Un consilier eficient manifestă următorul comportament 
în relaţia sa cu subiecţii aflaţi în situaţii de criză: 

– rămâne calm şi este pregătit să facă faţă tulburărilor 
emoţionale ale persoanelor aflate în situații de criză; 

– oferă persoanei ocazia să vorbească despre problema 
sa, să-şi spună povestea, având astfel prilejul să deter-
mine natura și complexitatea crizei; intensitatea şi 
severitatea acesteia; 

– formulează numai întrebări strict necesare şi focalizate 
pe problemă; 

– se ocupă de situaţia/starea critică prezentă a persoanei, 
şi nu de cauzele ei profunde, eventual de natură incon-
ştientă (acest lucru îl poate face după ieşirea persoanei 
din starea acută a crizei); 
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– întreprinde numai ceea ce este adecvat din punct de ve-
dere ştiinţific, profesional, legal, deontologic şi moral. 

Comportamentele ineficiente ale consilierului se referă la 
anumite interdicţii autoimpuse, la înfrânarea unor impulsuri 
şi tendinţe proprii. Astfel, consilierul nu are drept moral şi 
profesional să facă următoarele: 

– să-i spună persoanei că problemele lui nu sunt atât de 
grave pe cât le prezintă şi le trăieşte aceasta; 

– să-i ceară persoanei să-şi abandoneze acum, pe loc, 
planurile (care au condus la starea de criză); acest lucru 
cere timp şi răbdare din partea consilierului şi accep-
tare din partea beneficiarului; 

– să încerce să rezolve toate problemele persoanei care 
au condus la disfuncţionalităţile adaptative ale perso-
nalităţii lui; 

– să utilizeze strategii, metode şi tehnici inadecvate şi ine-
ficiente actual (admonestări, mustrări, pedepse etc.). 

Modelul consilierii în situaţii de criză seamănă mult cu un 
model tipic de rezolvare a problemelor [10; 29; 32; 49 etc.]. Este 
indicat un traseu de parcurgere a câtorva etape:  

1. Evaluarea crizei şi a resurselor beneficiarului de a o de-
păşi. Consilierul trebuie să afle circumstanţele care au condus 
la apariţia crizei şi sentimentele subiectului faţă de criză. El 
trebuie să încurajeze beneficiarul pentru ca acesta să vorbească 
despre propriile probleme, despre sentimente şi planurile sale. 
Este evident că persoanele aflate în situații de criză îşi orga-
nizează şi îşi exprimă cu greu gândurile, au sentimentele con-
fuze, fapt care face dificilă intervenţia consilierului. Dacă 
sănătatea subiectului este în pericol (acesta are idei autodis-
tructive, de sinucidere sau reprezintă un pericol pentru cei-
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lalţi), consilierul va anunţa familia/ părinţii sau alte persoane 
apropiate, pentru a interveni.  

2. Sprijinul acordat beneficiarului pentru înţelegerea prob-
lemelor sale şi clarificarea sentimentelor proprii. Aflat în situa-
ţia de criză, beneficiarul nu gândeşte limpede, fapt care con-
duce la o discrepanţă între relatări (ceea ce spune). El trebuie 
ajutat să-şi facă ordine în gânduri şi să aibă o înţelegere mai 
realistă a problemelor. Utilizând tehnici specifice conversația 
(întrebările circulare, reformularea, parafrazarea etc.), consi-
lierul ajută subiectul să-şi exprime sentimentele şi să-şi cla-
rifice gândurile. 

3. Generarea soluţiilor posibile. Analiza problemelor apă-
rute în situaţia de criză poate evidenţia aspectele vulnerabile 
ale persoanei, inclusiv, soluţiile posibile de remediere. 

Consilierul, foarte atent şi delicat, solicită persoanei răs-
puns la următoarele întrebări: 

a) Dacă a mai trecut prin situaţii similare şi cum a procedat? 
b) Ce a încercat să facă pentru a depăşi actuala criză? 
c) Ce părere are despre prezenta situaţie de criză? 
d) Ce alternative întrevede pentru a ieşi din impas? 
Deseori, beneficiarul este stimulat să dea posibile soluţii, fie 

ele realiste sau nu. Folosind analogii, metafore, jocul pe roluri 
sau alte tehnici, consilierul poate sugera persoanei calea de 
urmat pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă. 

4. Decizia asupra unei căi de urmat. Opţiunea pentru un 
anumit mod de a proceda este precedată de evaluarea solu-
ţiilor posibile. Consilierul ghidează beneficiarul spre adop-
tarea unei opţiuni favorabile care să-l conducă la depăşirea 
situaţiei. Cristalizarea unei opţiuni pentru un mod de acţiune 
va determina consilierul să se asigure că persoana crede în 
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aceasta. Credinţa este resursa motivaţională care angajează 
beneficiarul în soluţionarea problemelor sale. 

5. Aplicarea în practică a deciziei asumate şi transferul ei în 
situaţiile reale de viaţă. În această etapă, consilierea presupune 
învăţarea de către beneficiar, printr-un training adecvat, a unor 
abilităţi şi moduri procedurale, care să-i asigure obţinerea unor 
performanţe scontate şi să-l conducă spre succes în activitate. 

Modurile şi strategiile de a proceda sunt utilizate apoi în 
rezolvarea unor probleme din viaţa persoanei, care se con-
fruntă cu situația de criză. 

Situațiile de criză în cadrul familiei se pot manifesta acut 
și latent. Ajutorul acordat de consilier va depinde de cazul 
concret, vârsta persoanelor, conduita manifestată și consecin-
țele care pot apare. Funcția consilierului este una de tip supor-
tiv și de alinare-orientare a persoanelor aflate în situații de cri-
ză, pentru a le ajuta să depășească starea de disperare, a accep-
ta și urma un comportament constructiv. 

 

 
ASPECTE IMPORTANTE: 

1. Comportarea calmă și încrezută în sine a consilierului 
influențează benefic persoana ce suferă. 

2. Crizele vieții de familie, cele de vârstă sau cele de nos-
talgie pot fi anihilate printr-o pregătire prealabilă (șe-
dințe de consiliere specială preventivă tematică, axată 
pe dezvoltarea persoanei/familiei. 

3. În consilierea situațiilor de criză, specialistul caută aliați 
din interiorul familiei – persoane ce au o anumită 
autoritate și experiență de viață. 
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PARTEA a II-a 
 

Capitolul 5. CURRICULUM  
EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE  

DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI PERMANENTE 
 

5.1. REPERE CONCEPTUALE.  
FILOSOFIA EDUCAŢIEI PENTRU FAMILIE 

 
Cultura umană este de neconceput fără de cele două insti-

tuţii sociale: familia şi învăţământul. 
Plecând de la premisa că învăţământul constituie factorul 

hotărâtor al progresului ştiinţific, cultural şi mecanismul socio-
genetic eficient de perpetuare a intelectului uman, ţinem să 
precizăm că familia prin realizarea numeroaselor sale funcţii 
reprezintă mecanismul optimal de reproducere biopsihosocială 
a individului. Pe bună dreptate R. Merton menţiona că familia 
este cea mai importantă curea de transmisie a valorilor şi 
normelor culturale din generaţie în generaţie, iar reputatul cer-
cetător român Constantin Narly consideră că familia a avut o 
influenţă decisivă întotdeauna asupra educaţiei, ei îi datorăm 
virtuţile neamului şi ne atenţiona că familia are încă un cuvânt 
de spus în educaţie; deoarece în esenţă, ea este creatorul copilului 
şi-i în stare mai bine decât oricine altul să cunoască şi să apere 
punctul de vedere special al copilului [Apud 26]. 

Nimic mai genial, decât familia până în prezent, n-a 
inventat civilizaţia pentru a-l integra pe individ în societate, în 
activitate şi relaţiile umane. 

Ambele formaţiuni sociale, familia şi învăţământul, ref-
lectă şi reproduc particularităţile dezvoltării societăţii, ale sta-
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tului şi ale etniei. Ambele se află într-o relaţie de feed-back 
continuu şi ambele traversează o perioadă de criză. 

Numai că în acest context trebuie să conştientizăm că învă-
ţământul trebuie şi poate fi reformat conform anumitor strate-
gii elaborate la nivel macrostructural/de stat, iar familia nu 
poate fi reformată sau restructurată la comandă, prin directive. 

Istoria civilizaţiei, antropologia demonstrează elocvent că 
consolidarea familiei, ocrotirea ei, formarea familiilor armo-
nioase, durabile, este posibilă doar pe o singură cale: ridicarea 
nivelului de cultură a unui popor prin corelarea factorilor 
macrostructurali (reforme sociale, economice; politici educa-
ţionale etc.) şi a celor microstructurali (activităţi formale, non-
formale organizate de şcoală, proiecte realizate de diverse 
asociaţii obşteşti etc.). Astfel, într-o societate democratică, 
politicile educaţionale de dezvoltare şi ocrotire, de asistenţă 
socială a familiei se pot realiza printr-o colaborare complexă 
în baza principiului abordării sistemice prin concursul acţiu-
nilor ce parvin din partea tuturor instituţiilor sociale: familie, 
şcoală, justiţie, comunitate religioasă etc. 

Importanţa, familiei pentru educaţia tinerei generaţii, con-
ţinutul, principiile, metodele şi mijloacele educaţiei familiale au 
constituit obiectul cercetărilor unor aşa somităţi ca: I. A. Come-
nius, J.-J. Rousseau, D. Locke, I. Moesiodax, Каптерев П. Ф., 
Лесгафт П.Ф., Сухомлинский В.А., A. Баркан, F. Savater,  
H. Aysenck, M. Segalen, Ph. Ariès etc.  

Începând cu epoca modernă, problema educaţiei familiale 
a copiilor a fost întotdeauna în centrul atenţiei practicienilor 
şi oamenilor de ştiinţă, pe când latura educaţiei şi pregătirii 
acestora pentru viaţa de familie şi educaţia părinţilor, se plasa 
pe un plan mai secundar. Analiza literaturii de specialitate  
ne-a relevat o abordare deosebită a problemei în cauză la 
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Herbert Spencer. Multe din ideile lui Spencer sunt actuale şi 
astăzi. Astfel, savantul pleda pentru un sistem de educaţie co-
relat cu activităţile dominante ale omului în societate. Spencer 
considera că învăţământul pe lângă funcţia sa informativă, 
care ar asigura efectuarea pregătirii tinerei generaţii pentru 
viaţă, mai realizează şi una formativă, care ar asigura integ-
rarea acesteia în societate. 

Referindu-se la concepţia potrivit căreia un sistem bun de 
educaţie ar fi în stare să contribuie la schimbarea omenirii, 
Spencer formulează o teză mult mai realistă decât predece-
sorii săi: sistemul de educaţie nu poate depăşi prin obiectivele 
şi metodele sale nivelul mediu de moralitate al societăţii care 
îl pune în aplicare [Apud 26, p.11]. 

Întrucât şcoala nu poate fi mai eficientă şi mai bună decât 
societatea pe care o deserveşte, prin urmare nici familia, în 
calitate de sistem educativ natural al copilului şi instituţie 
socială, nu este în stare să facă faţă variatelor şi multiplelor 
probleme apărute astăzi. 

În acest context putem menţiona că reformele care se 
produc în Republica Moldova, creează un şir de condiţii favo-
rabile atât pentru restructurarea învăţământului, cât şi pentru 
educaţia şi consolidarea familiei. 

Procesele globalizării ce influenţează, practic, toate dome-
niile vieţii, provoacă schimbări esenţiale în structura şi func-
ţionalitatea instituţiilor sociale, inclusiv în învăţământ şi fami-
lie. Astăzi familiei i se solicită răspunsuri prompte şi adecvate 
provocărilor timpului la nivel de adaptabilitate, coeziune, 
creativitate, competenţă, eficienţă în organizarea vieţii fami-
liale şi educaţia copiilor. 

Proporţiile catastrofale ale fenomenelor negative legate de 
scăderea natalităţii, destrămarea familiei, infidelitatea conju-
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gală, maladia incurabilă SIDA, abandonul copiilor, prolife-
rarea vagabondajului infantil (fenomenul copiii străzii), creş-
terea procentului de familii reconstituite, a numărului de fa-
milii ce nu se isprăvesc cu educaţia copiilor, ne obligă să abor-
dăm problema educaţiei pentru familie (în continuare EF), prin 
familie (eficientizarea acesteia ca sistem social şi educativ), prin 
intermediul învăţământului de toate gradele şi toate nivelurile.  

Pentru ca o familie să-şi exercite eficient funcţia educa-
tivă, ea trebuie să dispună de o anumită cultură, de un nivel 
intelectual adecvat, valori morale, şi un cadru economic de-
cent de viaţă. 

EF şi noul demers educaţional, lansat de Concepţia edu-
caţiei şi Legea învăţământului în Republica Moldova, reven-
dică o educaţie cu caracter prospectiv, sistemic, formativ şi 
dinamic, centrat pe valorile general-umane şi cele naţionale. 
Redescoperirea şi redefinirea rolului familiei în viaţa omului, a 
calităţii de familist şi părinte competent şi eficient cer o tratare 
a acestora responsabilă ca o adevărată profesie ce trebuie învă-
ţată şi exersată sistematic. 

Ambele calităţi de familist şi de părinte cer, de fapt, ace-
laşi efort ca şi pregătirea de specialitate, perfecţionare conti-
nuă, deoarece competenţele de familist şi cele de părinte se 
formează şi se cizelează treptat, ambele bazându-se pe iubire 
necondiţionată, ştiinţă şi artă, ambele presupunând o anumită 
vocaţie, o muncă permanentă de autoinstruire şi autoperfec-
ţionare [7; 12; 14; 22;  24; 26; 72; etc.]. 

Corelarea optimă a culturii postfigurative cu cea cofigurativă 
şi prefigurativă, reactualizarea modelului familiei armonioase 
şi eficiente, a modelelor comportamentale în diadele copii-
părinţi, soţ-soţie, bunici-nepoţi, ale căror esenţă şi importanţă 
a fost diminuată în perioada cunoscutei revoluţii sexuale, par-
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vin şi sunt într-un consens cu valorificarea problematicii lu-
mii contemporane, a noilor educaţii şi a coordonatelor educa-
ţiei permanente / învăţare pe parcursul vieţii. 

Ne bucură faptul că educaţia şi pregătirea tinerilor pentru 
viaţa de familie figurează în agenda şi proiectele unor prestigi-
oase organisme de talie europeană şi internaţională (UNESCO, 
UNICEF etc.), iar după 1984, disciplina Etica şi psihologia vie-
ţii de familie a fost inclusă în planurile de învăţământ a şcolii 
medii de cultură generală, pusă, însă problema vizată n-a 
devenit nici una prioritară şi nici una constantă pentru siste-
mul educaţional al republicii. 

Mass-media, publicaţiile de specialitate, opiniile părinţi-
lor, pedagogilor, adolescenţilor şi cercetările noastre realizate 
în ultimul deceniu au asigurat condiţiile socioculturale pentru 
elaborarea şi implementarea unui Curriculum de educaţie pen-
tru familie, care a început în 2004 şi a permis să consolidăm 
într-o viziune sistemică şi integratoare educaţia părinţilor şi a 
copiilor, abordată din perspectiva educaţiei permanente. 

Astfel au fost aprofundate şi extinse cele două compo-
nente ale curriculumului EF: educaţia preadulţilor (copii/ 
elevi) şi educaţia adulţilor/părinţilor. 

Dat fiind faptul că în educaţia pentru familie este implicat 
un ansamblu de actori (familia, grădiniţa, şcoala, comunitatea, 
diverse asociaţii nonguvernamental etc.), se mizează pe un 
parteneriat educativ eficient, în curriculum au fost incluse 
câteva subcomponente:  

− şcoala ca partener educaţional; 
− coordonatele parteneriatului educaţional; 
− elevul ca actor al propriei educaţii / centrarea pe elev; 
− activităţi cu părinţii/curriculum, sugestii metodologice şi 

aplicative. 
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Strategia de formare a competenţelor, de modificare a 
comportamentelor cadrelor didactice şi a părinţilor care se vor 
implica în programul de educaţie pentru familie se întemeiază 
pe o anumită filosofie. Familia, dragostea, fericirea se vor 
aborda nu numai din perspectiva vieţii cotidiene şi a pe-
dagogiei experimentale, care operează doar cu fenomene 
obiective, ci vor fi abordate şi din perspectiva metodologiei 
hermeneutice, axiologice şi teleologice ce vizează dimensiu- 
nea profundă şi amplă a educaţiei, realizată la nivelul orien-
tărilor valorice exprimate în termeni de finalităţi (ideal, sco-
puri, obiective). 

În consecinţă, strategia promovată, implică nu doar con-
statarea faptelor explicabile cauzal, ci şi înţelegerea mecanis-
melor interne ale acestora în raport cu metodologia valorifi-
cată şi cu finalităţile proiectate. Aceasta impune construirea 
unor modele conceptuale, care reflectă conexiunile interne ale 
obiectului studiat, dar şi cele inter- şi multidisciplinare într-un 
context deschis, variabil, flexibil şi complex. 

Abordarea filosofică din perspectiva metodologiei herme-
neutice, a filosofiei practice, ne orientează spre: reflexivitate, 
analiza complexităţii obiectului de cercetare prin modele con-
ceptuale, analiza şi interpretarea permanentă a realităţii so-
ciale şi pedagogice prin intermediul unor judecăţi de valoare, 
centrate pe o hermeneutică a recuperării, pe acţiunea morală 
axată pe reechilibrarea vieţii familiale, a educaţiei la nivel de 
model holistic cu posibilităţi de aplicare multiplă [1; 2; 4; 22; 
24; 26; 43; 53; 73; 82 etc.]. 

Interpretarea permanentă a realităţii ne plasează în filoso-
fia schimbării, a unei schimbări privite ca experienţă indivi-
duală de profunzime, astfel, încât metodologia educaţiei pen-
tru familie să fie orientată spre valorificarea tezaurului culturii 
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universale, tezaurului culturii naţionale şi spre experimentarea 
de noi modele, determinate şi interpretate permanent în 
raport cu finalităţile preconizate ca valori psihosociale majore, 
angajate nu numai în realitatea imediată, pe termen mediu, ci 
şi în realitatea de perspectivă.  

Fenomenul curriculum în învăţământul din Republica 
Moldova, elaborat ca document normativ şi instrument de 
activitate educaţională de o primă importanţă şi utilitate  
(N. Bucun, Vl. Guţu, 1997 etc.), reprezintă semnificaţia defini-
torie a integrării acestuia în modernitate. Plecând de la această 
teză şi accepţiune conform căreia familia reprezintă instituţia 
socială de bază ce realizează reproducerea sistemului cultural 
şi mecanismul conservării structurii şi ordinii sociale, curricu-
lumul Educaţia pentru familie a fost conceput şi abordat sis-
temic ca un ansamblu de acţiuni care ar ghida activitatea cad-
relor didactice în domeniul vizat, pregătirea elevilor şi ar con-
tribui la eficientizarea şi consolidarea experienţelor parentale 
privind educaţia copiilor, pregătirea lor optimă pentru integ-
rarea în societate şi viitoarea familie. Plus la aceasta curri-
culumul în cauză este centrat pe transformarea elevilor şi 
părinţilor în subiecţi/actori ai propriei formări, care, de fapt, 
va continua pe tot parcursul vieţii [26]. 

Curriculumul reperează pe Concepţia educaţiei în Repub-
lica Moldova; Concepţia dezvoltării învăţământului în Repub-
lica Moldova; Legea învăţământului; Programul Naţional de 
dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova; Codul 
Familiei Republicii Moldova. În procesul elaborării s-au luat 
în considerare şi prevederile, cerinţele documentelor, actelor 
în domeniul vizat, elaborate de forurile şi organismele inter-
naţionale, la fel, s-a ţinut cont de rezultatele implementării 
Curriculumului Educaţia pentru familie din 2004.  
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Raportat la educaţia copilului şi implicit al adultului, 
drept suport metodologic al curriculumului EF au servit nu 
numai particularităţile psihologice ale personalităţii copilului, 
la diferite vârste, a educaţiei şi instruirii formale a acestuia, ci 
şi modelul andragogic de educaţie/instruire al adulţilor, care 
reperează pe asumpţiile filosofiei, psihologiei evoluţioniste, 
teoriilor instruirii cognitive a adulţilor şi particularităţile filo-
sofiei practice a familiei [24]. 

Conform teoriei andragogice a lui M. Knowles [48], dife-
renţiem modalităţile prin care învaţă adulţii şi conturăm 
caracteristicile comportamentale de bază ale copilului/elevului 
în cadrul instruirii. Acestea au fost adaptate la învăţământul 
centrat pe cel ce învaţă: 

Copilul/elevul Adultul 
1 2 

- activitatea de instruire este 
direcţionată, dependentă; 
abordarea elevului ca subiect-
actor al învăţării; 

- autonom/independent, auto-
directiv; el trebuie să fie liber, 
se autodirecţionează, pedago-
gul doar facilitează instruirea; 

- experienţa de viaţă iniţială / în 
curs de formare; 

- experienţă de viaţă bogată, im-
portantă, oferă resurse pentru 
optimizarea învăţării; 

- montajul psihologic tinde să 
devină intrinsec, se bazează pe 
dezvoltarea psihofizică, 
intelectuală/cognitivă şi socială; 

- motivaţia intrinsecă, se bazează 
pe necesităţi, interese; adulţii 
sunt orientaţi spre un scop bine 
definit; 

- relevanţa cunoştinţelor rezidă 
în aplicabilitatea mai 
îndepărtată în timp; 

- aplicabilitate imediată; adultul 
este mult mai selectiv şi atent în 
procesul cunoaşterii; îşi asumă 
responsabilitatea pentru 
calitatea cunoştinţelor; 
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1 2 
- mediul curricular formal, com-

petitiv, centrat pe respectarea 
disciplinei; orientare spre 
autoritatea adultului; încercări 
de autoinstruire/autoeducaţie; 

- mediul nonformal sau informal, 
orientat spre colaborare, poate 
fi adaptat necesităţilor adul-
tului; centrare pe soluţionarea 
problemelor, sarcinilor etc.; 

- determinarea necesităţilor, 
intereselor în colaborare cu 
părinţii, pedagogii; orientare 
treptată spre autodiagnosticare 
şi autodeterminare; 

- autodiagnosticare independen-
tă, uneori realizată în colabora-
re cu pedagogul, adulţii tind 
spre o orientare educaţională 
centrată pe soluţionarea dificul-
tăţilor ce apar în viaţa persona-
lă, cariera profesională etc.; 

- capacităţi de planificare, con-
ştiinciozitate şi responsabilitate 
în proces de formare; 

- planificarea realizată de comun 
acord; grad înalt de responsa-
bilitate şi conştiinciozitate; 

- proiectarea activităţii (lecţiei, 
consultaţiei, etc.) axată pe 
conţinutul materiei de studiu 
secţionată în funcţie de 
obiective şi subiect; 

- proiectarea activităţii cu adulţii 
- este axată pe probleme, sarcini, 

strategii de asimilare a conţinu-
turilor şi formarea 
competenţelor respective; 

- copiii nu ştiu exact ce doresc să 
înveţe, să cunoască sau să facă; 
sunt orientaţi spre reproduce-
rea, transmiterea informaţiei, 
treptat fiind implicaţi în selecta-
rea, dobândirea cunoştinţelor şi 
formarea competenţelor; 

- adulţii dispun de un grad mai 
înalt de curiozitate epistemolo-
gică, ştiu exact ce doresc să în-
veţe, să cunoască şi sunt mai 
receptivi la cunoştinţele practi-
ce decât la cele teoretice, sunt 
orientaţi spre experimentare; 

- strategia şi tehnologia instruirii 
şi evaluării sunt determinate de 
pedagog; atitudinea adecvată 
faţă de instruire; în dezvoltare 
abilităţii de autoevaluare. 

- deciderea utilizării metodelor 
 de instruire, evaluare şi auto-
evaluare; atitudine perseverentă, 
asiduă; satisfacţie şi interes 
personal. 
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În elaborarea curriculumului, din perspectiva învăţămân-
tului centrat pe elev şi a coordonatelor educaţiei permanente a 
adulţilor, au fost integrate şi corelate toate componentele 
procesului de instruire. Prin urmare, toate întrebările pe care 
şi le-ar formula un manager (diriginte, psiholog, consilier şco-
lar) sau un părinte interesat de autoeficienţă au fost prevăzute:  

 

- Pe cine o să învăţăm ? - caracteristicile obiectului (elev de vârstă 
şcolară mică, preadolescent, adolescent, 
adult). 

- Cine îi va învăţa ? - caracteristicile specialistului; (în 
ipostaza concretă: psiholog, diriginte, 
profesor etc.). 

- Care sunt finalităţile  
la intrare în procesul 
învăţării ? 

- scopul, obiectivele generale / cadru şi 
obiectivele operaţionale. 

- Ce o să învăţăm ? - conţinuturi structurate epistemic.  
- În ce condiţii ? - resurse umane şi materiale, (climat mo-

ral, condiţii şi mediu estetic, igienic, si-
tuaţii concrete de învăţare, mijloace etc.). 

- Care sunt finalităţile  
la ieşire din procesul 
învăţării ? 

- competenţele elevilor şi competenţele 
părinţilor în domeniul respectiv. 

- Când ? - stabilirea timpului prin elaborarea 
orarului. 

- Cum o să învăţăm ? - strategii şi tehnologii de învăţare 
(forme, metode, procedee, tehnici, 
etape etc.). 

- Pentru ce o să  
învăţăm ? 

- aplicabilitatea în viaţa reală: integrare 
socială, comportament civilizat, 
formarea unor relaţii familiale 
armonioase; comunicare eficientă; 
competenţe de autoperfecţionare etc. 
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Configurând dinamica devenirii personale prin cunoaş-
tere, precizăm că definiţia conceptului de curriculum înglo-
bează un sens larg procesual – ansamblul contextelor şi al 
experienţelor de învăţare, inclusiv, al materialelor de organi-
zare a acestora, pe care elevul le parcurge în cadrul şcolii şi care 
au rolul de a-l sprijini în procesul autoafirmării sale conştiente 
şi un sens restrâns, proiectiv, ce cuprinde ansamblul acelor 
documente şcolare de tip orientativ în cadrul cărora se con-
semnează cerinţele esenţiale privind procesele educative, 
experienţele de învăţare, de educaţie şcolară şi familială, dar şi 
modelele de organizare specifică a acestora, pe care şcoala le 
oferă elevului  şi părinţilor [26]. 

Aceasta ne-a determinat la un studiu aprofundat al lite-
raturii de specialitate şi unul comparativ în domeniul vizat 
prin efectuarea unor cercetări (extinse în timp şi spaţiu) cu 
caracter formativ privind necesitatea şi tehnologia educaţiei 
pentru familie pe eşantioane diferite ca vârstă, profesie, cul-
tură, mediu socio-cultural, valorificat în contextul celor trei 
forme generale ale educaţiei. 

Conceptul pedagogic de formă generală a educaţiei (for-
mală-nonformală-informală) defineşte cadrul de desfăşurare a 
acţiunilor şi influenţelor cu finalitate formativă directă sau 
indirectă, realizate într-un timp şi spaţiu determinat peda-
gogic şi social [Apud 26]. Logica procesului şi a activităţii 
educaţionale ne orientează spre cunoaşterea celor trei forme 
generale ale educaţiei şi a modelului concentric de integrare a 
educaţiei/instruirii formale-nonformale-informale, deoarece, 
anume, ele reprezintă modalităţile fundamentale de realizare a 
activităţii de formare şi dezvoltare a personalităţii umane. 

Determinarea caracteristicilor esenţiale ale celor trei nive-
luri de referinţă formal-nonformal-informal, reprezintă preci-
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zarea teoretică şi metodologică a posibilităţilor de proiectare, 
implementare, organizare şi desfăşurare a acţiunilor pedagogi-
ce ce vor fi incluse în curriculumul educaţiei pentru familie. 

În contextul celor relatate, menţionăm că esenţa filosofică 
a acestui curriculum rezidă în proiectarea-realizarea-evaluarea 
acţiunii morale în cadrul familiei şi a instituţiei de învăţământ. 

 

5.2. PRINCIPII DE REALIZARE A EDUCAŢIEI  
PENTRU FAMILIE 

  

Principiile de realizare a educaţiei pentru familie repre-
zintă un ansamblu de norme sau teze generale care orientează 
şi imprimă un sens funcţional procesului de educaţie vizat. 

Ştiinţa pedagogică, fiind o ştiinţă cu caracter prescriptiv şi 
aplicativ, are în permanenţă ca scop elaborarea unor norme 
care reflectă anumite legităţi, obiective. Fiind atestate şi con-
firmate practic, aceste legităţi capătă valoarea unor linii orien-
tative în activitatea educaţională. 

La baza educaţiei stau diferite mecanisme neuro-psihice, 
sociale şi pedagogice. Aceste mecanisme sunt supuse unor 
legităţi naturale complexe: legi ale cunoaşterii şi structurării 
informaţiei, ale educaţiei şi influenţelor, legi ale comporta-
mentului uman, ale dezvoltării individuale, legi ale activităţii 
eficiente şi ansamblul de principii şi norme morale etc. 

Pentru ca acţiunea acestor legi să contribuie la obţinerea 
efectului scontat în conformitate cu obiectivele educaţiei, 
trebuie să se respecte anumite cerinţe, norme, care, cu timpul, 
sunt sintetizate în exigenţe cu caracter generalizat, devenind 
esenţiale pentru diverse laturi ale procesului educaţional [24]. 

Drept fundament teoretic pentru deducerea principiilor 
de realizare a educaţiei pentru familie ne-au servit: caracteris-
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ticile generale ale educaţiei (S. Cristea, 2003), paradigma edu-
caţiei cognitive (Joiţa E., 2000), principiile educaţiei (Narly C., 
1996; Nicola I., 1996; Cristea S., 2003 etc.), principiile educaţiei 
în spiritul moralei (Mândâcanu V., 2000; Nicola I., 1993), 
principiile de organizare a activităţii educaţionale (Bucun N., 
Guţu V., 1997), coordonatele educaţiei permanente (T. Callo, 
2010; M. Knowles, 1984); teoria educaţiei cognitive şi con-
structivismului cognitiv (J. Piaget, 1970; E. Joiţa, 2002 etc.); 
sistemul educaţiei pentru familie, componentele şi coordona-
tele acestuia, metodologia şi tehnologia de lucru cu adulţii şi 
copiii (L. Cuzneţov, 2004). 

Fundamentul practic care ne-a ghidat în elaborarea prin-
cipiilor se constituie dintr-un bloc de elemente importante: 
problematica lumii contemporane şi deschiderea spre noile 
educaţii, particularităţile psihoindividuale ale copiilor şi adul-
ţilor, particularităţile educaţiei şi instruirii copiilor de vârstă 
şcolară şi particularităţile de educaţie şi instruire a adulţilor; 
strategiile învăţării centrate pe cel ce învaţă, abordate în con-
textul constructivismului cognitiv [Apud 26]. 

Experimentul pedagogic de durată (11 ani) a demonstrat 
ca educaţia pentru familie a copiilor de diferită vârstă şi a 
părinţilor acestora, este funcţională atunci când se realizează 
în baza următoarelor principii: 

1) accesibilităţii cunoştinţelor şi respectării particularită-
ţilor de vârstă;  

2) intuitivităţii-practice (îmbinării senzorialului cu raţio-
nal şi experienţa vieţii cotidiene); 

3) realizării educaţiei prin prisma influenţelor paralele 
(se educă copiii şi părinţii); 

4) organizării educaţiei în baza reperelor fundamentale 
cognitiv-constructiviste: a învăţa să ştii, a învăţa să faci; a 
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învăţa să trăieşti împreună cu alţii; a învăţa să fii/să devii 
şi să-şi refaci viaţa; 

5) axării educaţiei pe valorile eticii creştine, valorile uni-
versale şi cele naţionale; 

6) abordării sistemice şi plurimodulare ce asigură realiza-
rea conexiunilor între modulele şi activităţile propuse de 
curriculum-ul formal la toate disciplinele de studiu şi 
curriculumul nonformal al educaţiei pentru familie a 
copiilor şi părinţilor; 

7) abordării educaţiei din perspectiva noilor educaţii şi a 
educaţiei permanente (ca răspunsuri concrete la impe-
rativele lumii contemporane prin organizarea şi reali-
zarea conţinuturilor specifice de natură morală, ecolo-
gică, socială, interculturală, religioasă, estetică, psihofi-
zică etc.). Familia, adică, părinţii învaţă pe parcursul 
vieţii, atât timp cât învaţă copiii şi nepoţii lor;  

8) abordării filosofice (axarea pe epistemologie, axiologie, 
teleologie, hermeneutică ş.a.). 

 
 

5.3. ELEVUL – ACTOR AL PROPRIEI EDUCAŢII,  
DIRECŢIONAT SPRE CUNOAŞTERE ŞI ÎNVĂŢARE  

PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
 

Reforma învăţământului pune accent pe caracterul pro-
spectiv al educaţiei şi pe plasarea copilului în centrul tuturor 
schimbărilor transformându-l din obiect pasiv, docil în subiect 
al procesului educaţional, al propriei formări. 

În acest context, vom analiza contribuţia celui educat la 
propria sa dezvoltare pornind de la cele două perspective 
principale din optica cărora abordăm şi interpretăm educaţia. 
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Concepţia sociogenetică interpretează educaţia prin pris-
ma pregătirii treptate a omului pentru viaţa în societate, pen-
tru evoluarea lui în diverse roluri sociale. 

În concepţia antropocentrică, accentul se pune pe edu-
caţia ce stimulează natura individului, dezvoltând potenţialul 
biopsihic al acestuia, calităţile generale ale speciei umane, 
adică totul ce este transmis prin ereditate. 

Întrucât, din ipostaza desfăşurării sale în timp, educaţia 
este un proces organizat, o expresie şi un rezultat al valorifi-
cării celor două laturi complementare: socializarea şi indivi-
dualizarea vom detalia aceste procese. 

Dacă comparăm aceste două laturi, observăm că so-
cializarea presupune un ansamblu de influenţe din exterior 
orientate spre interior, acestea fiind concentrate şi exprimate  
într-un ideal social, din care rezultă idealul educaţional [45]. 

Individualizarea, însă, presupune dezvoltarea forţelor ce 
aparţin eredităţii, adică o coacere, o dezvoltare a tuturor pre-
miselor naturale, din interior spre exterior. 

Socializarea constă într-o adaptare la mediu, într-o mode-
lare a personalităţii umane în corespundere cu cerinţele aces-
teia, pe când, individualizarea, stimulează potenţialul biopsihic 
individual, face o diferenţiere a fiinţei umane, de alte fiinţe, 
deci, o educaţie eficientă trebuie să le includă pe ambele. 

După opinia mai multor pedagogi, în cadrul socializării, 
copilul se prezintă ca obiect al educaţiei, iar în cadrul indi-
vidualizării, copilul se manifestă ca un subiect al educaţiei [1]. 

Sub aspect psihologic, se consideră că socializarea por-
neşte de la copilul abstract, în timp ce individualizarea are în 
vedere copilul concret. Dacă analizăm procesul educaţiei fa-
miliale, observăm că nu suntem în stare să delimităm absolut 
aceste două procese. Ele, în realitate, interferează şi se com-
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pletează. Copilul, în anumite situaţii şi la anumite vârste se 
manifesta ca obiect şi, totodată, ca subiect. 

Realizând o sinteză a celor expuse, conchidem că educaţia 
este un proces complex, în cadrul căreia socializarea şi indi-
vidualizarea se îmbină şi interacţionează imanent, deoarece  
în viaţa copilului există perioade în care el este dependent  
de adultul care îl influenţează continuu. 

Reţinând acest important moment, vom afirma totuşi că 
educaţia, prin esenţa sa, este un fenomen social şi unul indi-
vidual, care apare şi evoluează odată cu societatea, se dezvoltă 
de la o etapă istorică la alta, în funcţie de transformările 
structurale ce se produc în cadrul acesteia şi, în acelaşi timp, 
include un şir de metamorfoze cantitative şi calitative, la nivel 
de individ şi comunitate. 

Pentru a ne crea o imagine mai certă şi a consolida cele 
analizate anterior privind esenţa educaţiei, îl cităm pe repu-
tatul pedagog român C. Narly care scria: că educaţia este un 
fapt social şi individual în acelaşi timp. Este ceva care se în-
tâmplă în jurul nostru şi în acelaşi timp se întâmplă şi cu 
noi. De la naştere şi până la moarte, fiecare dintre noi este 
spectatorul şi actorul acestui fapt [Apud 26, pp.22-23]. 

Astfel, după cum între fenomenele existenţiale există o 
anumită legătura, aşa, între societate şi educaţie, între cultură, 
colectivitatea umană şi om – există o corelare şi interdepen-
denţă strânsă. 

După cum am mai menţionat, societatea, în ansamblul 
său, exercită o puternică influenţă educativă asupra indivi-
dului, iar schimbările survenite în personalitatea acestuia se 
răsfrâng, în mod firesc, şi asupra grupului social din care face 
parte acest individ – familia. 
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Procesele educative familiale nu sunt numai nişte inter-
venţii simple educative ale părinţilor, ci sunt interacţiuni între 
părinţi şi copii sau, mai exact, sunt interacţiuni în reţea între 
copil şi ansamblul de actori/agenţi educativi  familiali [26]. 

 Rolul activ al copilului se observă chiar din primele zile 
de viaţă, deoarece el, prin comportamentul şi reacţiile sale, 
intervine în raporturile dintre agenţii educaţionali (părinţi, 
pedagogi, medici, psihologi). 

Concomitent cu creşterea şi maturizarea copilului, aceste 
intervenţii devin tot mai variate şi complexe, iar copilul începe 
a se autoidentifica, a se autoevalua şi autoeduca. Aceste pro-
cese psihosociale complicate şi contradictorii îl fac pe copil să 
elaboreze şi să aplice numeroase strategii comportamentale. 

Cercetările efectuate atestă strategii comportamentale 
chiar la copiii de 5-6 ani. La vârsta fragedă şi preşcolară stra-
tegiile infantile sunt de scurtă durată şi instabile, iar după 7-10 
ani, strategiile se diversifică ca scop, formă şi conţinut. 

Odată cu autoidentificarea, se observă la copii o restruc-
turare şi perfecţionare a strategiilor. Preadolescenţii urmează 
să-şi proiecteze scopurile acţiunilor şi să găsească mijloace 
decente de realizare a lor. 

Strategiile identificate de noi le-am putea clasifica con-
venţional după durată în: 

a) strategii accidentale (episodice, întâmplătoare, în de-
pendenţă de situaţie); 

b) strategii stabile/de durată (se observă permanent în 
relaţiile părinţi-copii). 

După conţinut strategiile comportamentale se delimi-
tează în: 

a) strategii de imitare (imitarea adulţilor, semenilor etc.); 
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b) strategii cognitive (comportare axată pe cunoaştere; 
copilul studiază, experimentează etc.); 

c) strategii de negociere (copilul, în anumite situaţii, 
negociază anumite facilităţi); 

d) strategii de mascare (copiii preferă totul ce este tai-
nic, uneori se prefac). Strategiile de mascare îndepli-
nesc nişte funcţii de securizare şi ocrotire a copiilor 
în anumite situaţii; 

e) strategii de consolidare (repetă unele acţiuni pentru 
a le însuşi mai bine). 

Comportarea părinţilor, modelele acestora, strategiile şi 
stilul educativ al familiei, influenţează direct asupra elaborării 
strategiilor de comportare ale copilului, lăsând amprente so-
cioculturale pe întreaga viaţă a individului. În scopul susţinerii 
manifestărilor pozitive, a conduitei morale şi a formării per-
sonalităţii copilului, transformării lui în actor al propriei 
formări şi autoperfecţionări, este important să cunoaştem 
particularităţile individual-psihologice (temperament, carac-
ter, aptitudini, sfera emoţională, volitivă etc.) şi de vârstă ale 
acestuia, inclusiv, strategiile lui comportamentale. 
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6. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE LA TREAPTA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 

 
6.1. ŞCOALA CA PARTENER EDUCAŢIONAL 

  
Şcoala propagă modele de educaţie generală a copilului, 

susţi-nând, modelul educativ familial, implicând şi valorifi-
când, activ pe cele sociale / ale comunităţii. În viziunea noastră 
şcoala trebuie să conlucreze cu toate instituţiile sociale inte-
resate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului de 
vârsta şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colabora-
re în baza unui proiect special, pe care l-am definit ca par-
teneriat educaţional, iar mecanismul de realizare a acestuia a 
fost experimentat şi numit:  Harta reţelei educative. 

Prima parte a proiectului sub genericul Parteneriat edu-
caţional constă din: scop, obiective, conţinutul activităţilor de 
colaborare, responsabilităţile, finalităţile şi actele oficiale (con-
tracte, avize de cheltuieli, programe de activitate etc.). 

A doua parte a proiectului Harta reţelei educative se va 
ataşa în mapa ce conţine proiectul ca atare şi se afişează la un 
loc accesibil în şcoală. Ea trebuie supusă dezbaterilor la prima 
şedinţă a partenerilor şi la adunarea generală de părinţi, ca 
aceştia să cunoască posibilităţile şi particularităţile fiecărei 
instituţii sociale implicate în educaţie. Asistenţa acordată de 
instituţiile antrenate poate avea mai multe funcţii: 

• de animator; 
• de tutore; 
• de ajutor sau mentorat; 
• de ocrotire a sănătăţii; 
• de stimulare a creativităţii elevilor; 
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• de propagare a valorilor moral-spirituale; 
• de propagare a valorilor culturale; 
• de consilier etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Harta reţelei educative 
 

Această schemă (Figura 6) poate fi explorată ca un punct 
de reper pentru elaborarea unui proiect de parteneriat educa-
ţional, destinat fiecărei şcoli cu condiţia indicării adresei 
concrete şi a serviciilor prestate în domeniul vizat. 

 

În acest context propunem următoarele recomandări 
pentru şcoală: 
• informarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor privind 

activitatea unităţi de învăţământ şi programul de colabo-
rare în cadrul parteneriatului educativ al instituţiei, para-

Poliţia 

ELEVUL 
Policlinica 
(Medicul  

de familie) 

Biserica 

Biblioteca 

Clubul 
sportiv 

Internet- 
club 

ONG sau 
întreprinderi 
economice 

Cafenea 
pentru copii 

Centrul  
de creaţie 

ŞCOALA FAMILIA 



 227 

lelelor şi al fiecărei clase (obiective, conţinuturi, strategii, 
finalităţi etc.); 

• informarea sistematică a părinţilor privind dezvoltarea şi 
performanţele elevului (dezvoltarea intelectuală, psihofi-
zică, calităţi de personalitate, comportamente, rezultate la 
diverse evaluări, competiţii şi concursuri etc.); 

• organizarea Şcolilor pentru părinţi (bunici, adolescenţi 
etc.), axate pe diverse teme de educaţie a familiei, de ocro-
tire a sănătăţii, de educaţie de gen, de studiere a dreptu-
rilor copilului etc.; 

• organizarea consilierii psihopedagogice a familiei, copii-
lor şi părinţilor; 

• implicarea părinţilor în diverse activităţi ale procesului 
instructiv-educativ, ce au impact şi ieşire în cadrul comu-
nităţii locale (concerte de binefacere, tombole, expoziţii, 
serate festive, concursuri, competiţii, concerte etc.); 

• organizarea conferinţelor şi meselor rotunde, pentru a 
discuta şi a face schimb de opinii şi experienţă privind 
educaţia copiilor. 

 
 

6.2. COORDONATELE PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL  
FAMILIE- ŞCOALA-TREAPTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 

 

Învăţământul primar este o treaptă importantă de lansare 
a copilului în procesul formal de instruire şi educare. El repre-
zintă trambulina de plasare şi pregătire a copilului pentru 
activitatea de cunoaştere şi învăţare sistematică. Învăţământul 
primar constituie primul nivel de iniţiere şi orientare a copi-
lului în cariera şcolară, primul mediu şcolar de includere a 
copilului în activitatea asiduă şi ordonată într-o colectivitate 
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de semeni, care este mereu în schimbare şi presupune efort 
considerabil moral, intelectual, competitivitate. 

Anume şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre se-
meni, să se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi sociale. 
Este ştiut faptul ce influenţă mare are învăţătorul la această 
vârstă. Practic, de el depinde dacă se va îndrăgosti, va iubi co-
pilul învăţătura sau nu, îşi va găsi un loc potrivit printre se-
meni, va fi adecvat în comunicare şi relaţiile cu ei. Anume, la 
treapta primară de învăţământ începe cea mai complexă mun-
că de orientare a copilului spre autocunoaştere şi autoperfec-
ţionare, care formează habitusul primar, imaginea elevului. La 
această etapă copilul îşi corelează comportamentul cu trebuin-
ţele proprii, dar şi cu ansamblul de exigenţe ce pun în evidenţă 
anumite priorităţi, ranguri, dominante, subordonări; anumite 
variabile în funcţie de criteriul de referinţă ca: grad de instrui-
re, inteligenţă, moralitate, performanţă, abilitate psihofizică, 
aptitudini artistice, vestimentaţie, comportament, cultură 
afectivă şi  cultură generală etc. 

Şcolarul mic începe să înţeleagă ce şi cum trebuie să facă 
pentru ca să corespundă unui anumit criteriu de exigenţă, că 
trebuie să depună efort pentru a obţine performanţele dorite. 

Educaţia pentru familie la vârsta şcolară mică, trebuie să 
fie prezentă în toate conţinuturile disciplinelor de studiu des-
tinate copiilor şi activităţilor nonformale. 

Educaţia pentru familie a copiilor şi a adulţilor poate fi 
susţinută atât de motivaţia externă, cât şi de cea internă. În-
treaga familie, părinţii şi copiii, devin preocupaţi de exigenţele 
lansate în procesul educaţional, devenind treptat, deschişi 
pentru colaborare, cogniţie, informare, documentare şi cen-
trare pe explorarea noilor posibilităţi de integrare socială 
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(pentru copii) şi optimizare a competenţelor parentale şi a re-
laţiilor familiale (pentru cei adulţi). 

În această ipostază învăţătorul claselor primare, con-
ştient de rolul său de educator al copiilor şi părinţilor, îşi 
proiectează activitatea în felul următor: 

• studiază copiii şi familiile acestora (începe activitatea 
respectivă de la studierea documentaţiei de tipul dosa-
relor personale, fişelor de caracterizare psihopedago-
gică realizate în instituţiile preşcolare; formează bănci 
de date despre copii, părinţi etc.); 

• organizează colectivul de părinţi (implică părinţii în 
variate activităţi, îi incită la participarea în viaţa clasei, 
alege un consiliu/comitet de părinţi; repartizează res-
ponsabilităţile în conformitate cu doleanţele şi posibi-
lităţile părinţilor etc.); 

• stabileşte un program de activităţi cu familia (proiec-
tează întâlnirile individuale şi colective, consultaţiile, 
adunările de părinţi, mesele rotunde etc.); 

• propune şi discută tematica adunărilor colective cu 
părinţii şi a Şcolii pentru părinţi (program elaborat în 
baza sugestiilor şi propunerilor părinţilor); 

• pregăteşte şi conduce adunările şi şedinţele din cadrul 
Şcolii pentru părinţi (antrenează părinţii, invită diferiţi 
specialişti, învaţă părinţii cum să-şi creeze şi să-şi 
completeze un portofoliu al familiei, care le-ar fi de un 
real folos în educaţia copilului etc.); 

• menţine permanent relaţii cu toţi părinţii (prin inter-
mediul telefonului, invitaţiilor, asistărilor la domiciliu, 
consultaţiilor individuale etc.); 

• realizează consilierea copiilor şi a părinţilor în situaţii 
dificile/de criză; de tip preventiv şi pentru dezvoltare; 
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• iniţiază şi conduce programul de EF a copiilor şi părin-
ţilor clasei sale (elaborează comunicări, selectează infor-
maţii şi materiale pentru portofoliul familiei, mapa 
transmisibilă şi ungheraşul familiei, întocmeşte orarul 
şedinţelor cu părinţii etc.). 

 
6.3. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE ÎN CLASELE PRIMARE.  

DEFINIREA OBIECTIVELOR 
 

Educaţia pentru familie / EF concepută în sensul pregă-
tirii elevilor pentru viaţa de familie, îndeplinirea rolurilor so-
ciale de fiu – fiică, cetăţean, părinte, soţ – soţie, care sunt pre-
văzute în Codul familiei Republicii Moldova. 

Deschiderea spre noile educaţii (ca răspunsuri adecvate la 
problematica lumii contemporane) şi axarea pe coordonatele 
şi principiile educaţiei permanente / învăţare pe tot parcursul 
vieţii, imprimă un aspect nou, complex şi variat educaţiei 
pentru familie la diferite niveluri strategice. Toate acţiunile şi 
întregul demers este raportat la conţinuturile de bază ale edu-
caţiei şi activităţii de formare-dezvoltare morală, intelectuală, 
psihofizică, tehnologică, estetică a personalităţii elevului. 

La elaborarea Curriculumului EF s-au luat în considerare 
cercetările realizate în domeniul vizat şi teoria deşcolarizării 
[Apud 26, p.30], care concepe educaţia nonformală, ca o reţea 
de cunoaştere, flexibilă, orientată spre experiment şi inovaţie, 
dependentă de afecţiunile elevilor, părinţilor, întregii comu-
nităţi. Componenta reglatoare vizează teleologia EF, care de-
fineşte orientările axiologice, asumate la nivel de sistem prin 
ideal şi scopuri, iar la nivel de proces – prin obiective şi conţi-
nuturi, la intrare şi realizare şi prin competenţe – la ieşire. 
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Pornind de la ideile ştiinţifice fundamentale [1; 4; 14; 26; 
45; 67; 74 etc.], caracteristice învăţământului formativ şi a 
educaţiei cognitive, ale deschiderii spre noile educaţii – obiec-
tivul major al educaţiei pentru familie rezidă în formarea ati-
tudinii pozitive faţă de valorile etern-umane, valorile familiei, 
viaţa în familie şi pentru familie. 

Educaţia pentru familie vine în completarea şi eficien-
tizarea educaţiei din cadrul familiei şi şcolii. 

Realizarea scopului va fi ghidată de formarea abilităţilor 
de autoeducaţie a elevilor şi de cizelare a competenţelor 
parentale privind educaţia copiilor şi relaţiile copii-părinţi. EF 
reperează pe un conţinut structurat logic, racordat la curri-
culumul disciplinar şi particularităţile de vârstă a elevilor. Ele-
vul şi părinţii vor fi plasaţi în situaţii de problemă, de cercetare 
şi descoperire, conştientizare a valorilor familiale în corelaţie 
cu cele general-umane, cu cele naţionale şi a culturii relaţiilor 
intergeneraţionale: bunici – părinţi – copii. 

Obiectivele generale: 
• a stimula elevul în vederea perceperii, cunoaşterii şi 

stăpânirii valorilor familiale; 
• a familiariza elevul cu o abordare multiaspectuală a 

culturii vieţii de familie (modul sănătos de viaţă, 
ocrotirea mediului, educaţia economică, atitudinea 
civică etc.); 

• a forma competenţe de aplicare în practica vieţii coti-
diene a strategiilor şi tehnicilor de optimizare a 
relaţiilor familiale; 

• a conştientiza, promova şi explica importanţa valorilor 
societăţii şi a familiei pentru om; 

• a forma conceptul de sine în corelaţie cu familia,  
neamul, comunitatea/sociumul; 
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• a forma reprezentările moral-spirituale privind dra-
gostea, onestitatea, voinţa, gândirea de tip pozitiv şi 
responsabilitatea în relaţiile de familie; 

• a cultiva abilităţile, a dezvolta competenţele şi deprin-
derile unui mod sănătos de viaţă şi de comportare 
civilizată în cadrul familiei şi societăţii; 

• a dezvolta interesul pentru spiritualizarea şi armoni-
zarea relaţiilor familiale. 

 
6.4. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR DE VÂRSTĂ  

ŞCOLARĂ MICĂ / 7-8 ANI 
 

Scopul: formarea reprezentărilor etice şi moral-spirituale 
privind cultura vieţii de familie.  

În acest context la sfârşitul programului elevii vor poseda 
următoarele competenţe:  

La nivel de cunoaştere: 
• definirea elementară a noţiunilor de personalitate, fa-

milie, mod de viaţă; 
• descrierea particularităţilor copilului şi a membrilor 

adulţi ai familiei; 
• caracterizarea casei şi culturii părinteşti; casei şi cultu-

rii bunicilor, rudelor sale; 
• identificarea regulilor ce ţin de cultura comunicării, 

cultura relaţiilor familiale; 
• descrierea şi analiza relaţiei familie-neam-Patrie; 
• caracterizarea condiţiilor şi elementelor modului sănă-

tos de viaţă în familie; 
• descrierea formelor de muncă realizate în cadrul fami-

liei şi a calităţilor de personalitate necesare pentru a 
munci eficient; 
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• explicarea semnificaţiei frumosului şi a eticii în viaţa 
omului şi viaţa familiei; 

• identificarea drepturilor omului/copilului care tre-
buiesc respectate în cadrul familiei. 

La nivel de aplicare: 
• determinarea locului său în cadrul familiei şi în arbo-

rele genealogic al familiei; 
• interpretarea relaţiilor şi a sentimentelor morale, inte-

lectuale, estetice dintre membrii familiei; 
• extinderea acţiunilor ce ţin de comportamentul civilizat; 
• stabilirea greşelilor şi a neajunsurilor observate în cad-

rul comunicării familiale; 
• compararea preceptelor biblice cu normele şi regulile 

comportamentului civilizat; 
• explicarea şi argumentarea necesităţii creării condiţii-

lor modului sănătos de viaţă; 
• argumentarea necesităţii şi folosului muncii pentru 

om, familie, societate; 
• compararea valorilor personale cu valorile familiei, 

neamului, societăţii. 
La nivel de integrare: 
• elaborarea unei scale a valorilor fundamentale, a celor 

personale şi a valorilor familiei; 
• elaborarea unui regim al zilei pentru sine, familie; 
• elaborarea unui plan de ajutorare al bunicilor; 
• elaborarea scenariului unei sărbători familiale; 
• elaborarea unui cod de reguli privind cultura conduitei 

şi comunicarea în familie; 
• întocmirea unei liste de fapte, evenimente frumoase 

din cadrul familiei. 
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Model 
Plan-program de Educaţie pentru familie 

 

Obiective  
de referinţă 

Conţinuturi 
Activităţi şi me-
tode educative 

1 2 3 
 
• Să descrie particu-

larităţile familiei 
sale; 

• să definească no-
ţiunea de identitate 
umană în corelaţie 
cu familia; 

• să interpreteze 
istoria / legenda 
creării familiei sale. 

1. Eu şi familia mea 
Eu ca om şi personalitate 
în universul familiei mele. 
Casa părintească. Familia 
cea mai veche instituţie 
socială.  
Viaţa şi relaţiile în familie. 
Istoria/legenda creării 
familiei mele. 
Maturitatea omului şi 
necesitatea creării familiei. 

 
• Discuţii dirijate 
• Lecturi 

comentate 
• Studiul de caz 
• Analiza propriei 

experienţe 
• Masă rotundă 
• Conversaţii 
• Portofoliul 

elevului 
 
• să interpreteze re-

laţiile şi sentimen-
tele dintre mem-
brii familiei; 

• să distingă parti-
cularităţile de 
vârstă, gen/sex, 
ocupaţii a memb-
rilor familiei; 

• să restructureze 
funcţiile părinţilor 
pentru a le face 
mai eficiente. 

2. Părinţii şi copiii 
Personalitatea părinţilor 
mei. Relaţii şi sentimente ce 
ne fac fericiţi. Părinţii – per-
soane adulte cu experienţă 
de viaţă. Copiii – persoane 
în curs de dezvoltare. Parti-
cularităţile de gen/sex în 
viaţa familiei. Mama – 
femeia pe care o iubeşte 
tata. Tata – bărbatul drag al 
mamei. Relaţiile de afec-
ţiune între părinţi, între pă-
rinţi şi copii. Mama şi tata – 
educatorii principali ai  

 
• Masă rotundă 
• Povestirea 
• Explicaţia 
• Brainstorming 
• Masă rotundă 
• Studiul de caz 
• Păianjenul 
• Discuţii dirijate 
• Brainstorming 
• Lectura dirijată 
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1 2 3 
 copiilor. Sentimentele de 

ataşament şi dragoste. 
Stima. Cordialitate în 
relaţiile părinţi-copii. 

 

 
• să exprime prin 

cuvinte sentimen-
tele faţă de bunici; 

• să determine locul 
său în cadrul fami-
liei şi în arborele 
genealogic al fa-
miliei; 

• să descrie casa 
bunicilor, 
ocupaţiile lor; 

• să elaboreze un 
plan de ajutorare 
al bunicilor. 

3. Bunicii mei 
Bunicii – părinţii mamei şi 
tatălui meu. Străbunicii – 
părinţii bunicilor mei. 
Relaţia bunici-nepoţi. 
Locul meu în arborele 
genealogic al familiei. 
În ospeţie la bunici. 
Casa bunicilor. Sfaturile şi 
poveştile bunicilor. 
Activitatea bunicilor până 
la pensionare. 
Bucuria comunicării cu 
bunicii. 

 
• Masă rotundă  
• Conversaţii 
• Discuţii dirijate 
• Graficul T 
• Demonstrarea 

modelului/sche-
mei structurii 
familiei, 
neamului 
(arborelui 
genealogic) 

 
• să descrie relaţiile 

dintre fraţi/surori; 
• să determine con-

diţiile unei comu-
nicări eficiente în 
fratrie; 

• să elaboreze sce-
nariul unei relaţii 
pozitive cu fratele/ 
sora. 

4. Dragostea fraternă  
Fratria: fraţi, surori. 
Relaţiile dintre fraţi 
(surori). 
Comportarea fratelui mai 
mare. Sora mai mare. 
Fratele mai mic. Sora mai 
mică. Comunicarea în 
fratrie. Sentimentele de 
dragoste fraternă, stimă, 
ajutor reciproc. 
Jocurile cu fraţii şi 
surorile. 

 
• Masă rotundă 
• Relatări 
• Explicaţii 
• Lecturi ghidate 
• Ora de dirigenţie 
• Conversaţii 
• Discuţii dirijată 
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1 2 3 
 
• să relateze despre 

cultura compor-
tării a fiecărui 
membru în cadrul 
familiei; 

• să determine con-
diţiile creării 
familiei; 

• să explice de ce 
familia se numeşte 
şcoală a dragostei. 

5. Familia – şcoală  
a dragostei 

Familia se creează din stimă 
şi dragoste reciprocă. 
Prietenia şi dragostea. Grija, 
onestitatea şi responsabi-
litatea în familie. Curtea şi 
căsnicia. Familia apare 
odată cu naşterea copilului. 
Familia – un colectiv în care 
unul răspunde de celălalt şi 
toţi – răspund de fiecare. 
Albumul familiei – istoria 
familiei, neamului. 

 
• Masă rotundă 
• Eseul 
• Relatări 
• Discuţii dirijate 
• Jocul de rol 
• Conversaţii 
 
 

 
• să relateze despre 

cultura comuni-
cării adulţilor în 
familie; 

• să scoată în evi-
denţă particulari-
tăţile comporta-
mentului civilizat; 

• să stabilească gre-
şelile şi neajunsurile 
observate în cadrul 
comunicării 
familiale; 

• să elaboreze un cod 
de reguli  

• privind cultura 
conduitei şi 
comunicarea în 
familie. 

6. Cultura comunicării  
şi a comportamentul 
civilizat în familie 

Cultura comunicării fami-
liale. Vorbim corect şi 
amabil. Ne învăţăm a 
asculta interlocutorul. 
Regulile comunicării 
eficiente. 
Comportamentul civilizat  
şi manierele frumoase. 
Norme de comportament 
etic în cadrul familiei. 
Politeţea în viaţa 
cotidiană. 
Morala familiei şi cultura 
în societate. 

 
• Atelier de 

formare 
• Masă rotundă 
• Ora de dirigenţie 
• Training-ul 
• Studiul de caz 
• Dezbateri 
• Păianjenul 
• Concursul 

indivizilor 
amabili 
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1 2 3 
 
• să identifice cali-

tăţile care vor ajuta 
omul să-şi creeze o 
familie durabilă şi 
armonioasă; 

• să relateze despre 
însemnătatea cre-
dinţei pentru om; 

• să compare pre-
ceptele biblice cu 
normele şi regulile 
comportamentului 
civilizat; 

• să interpreteze 
semnificaţia 
Sfintei Cruci. 

7. Etica creştină  
şi familia 

Biblia – cartea cărţilor. 
Preceptele biblice – cod de 
comportare etică în 
familie şi societate. Sfânta 
Cruce. Omul credincios 
este un om blajin şi 
mărinimos. 
Biblia pentru copii ne 
relatează despre 
Dumnezeu. 
Însemnătatea 
rugăciunilor. 
Sărbătorile religioase. 
Sfintele Paşti şi Crăciunul 
în familie. 
Frecventarea bisericii. 

 
• Masă rotundă 
• Lecturi speciale 
• Discuţia dirijată 
• Brainstorming 
• Relatări 
• Portofoliul 

elevului 
• Eseul 
 

 
• să distingă elemen-

tele constitutive ale 
sănătăţii omului şi 
ale modului 
sănătos de viaţă; 

• să explice condi-
ţiile modului sănă-
tos de viaţă;  

• să explice însem-
nătatea factorilor 
naturali (soare, 
aer, apă) pentru 
călirea organis-
mului uman; 

8. Sănătatea – valoarea 
întregii familii şi 
societăţi 

Sănătatea omului – patri-
moniu personal, familial 
şi social. Viaţa familiei şi 
regimul zilei. Alimentaţia 
raţională şi sănătoasă. 
Somnul şi odihna în fa-
milie. Cultura fizică şi 
sănătatea. Natura şi sănă-
tatea. Călirea organis-
mului şi gimnastica. 
Plimbarea la aer liber.   

 
• Masă rotundă 
• Lectura dirijată 
• Eseul 
• Trening-ul 
• Studiul de caz 
• Dezbateri 
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1 2 3 
• să elaboreze un re-

gim al zilei pentru 
vârsta sa; pentru 
familie; 

• să scoată în evi-
denţă deprinderile 
negative şi conse-
cinţele lor. 

Igiena personală şi igiena 
locuinţei. Igiena muncii şi 
sănătatea. Fumatul, 
alcoolul şi drogurile. 
Nocivitatea lor pentru 
organismul uman. 

• Chestionare 
• Brainstorming 
• Portofoliul 

elevului 
 

 
• să identifice for-

mele de muncă 
realizate în cadrul 
familiei şi calităţile 
de personalitate 
necesare pentru a 
munci eficient; 

• să argumenteze 
necesitatea şi 
folosul muncii; 

• să elaboreze un 
grafic/calendar al 
muncilor realizate 
în cadrul familiei; 

• să argumenteze 
necesitatea formării 
culturii economice 
la membrii familiei; 

9. Munca şi cultura 
economică în familie 

Munca în cadrul familiei. 
Munca de menaj. 
Obligaţiuni şi 
responsabilităţi. Munca în 
familiile din localităţile 
rurale şi cele urbane. 
Munca fizică şi cea 
intelectuală. Cultura 
economică a familiei. 
Bugetul familiei. Coşul 
minim de consum al 
familiei. Părinţii în cadrul 
activităţii profesionale. 

 

 
• Atelier de 

formare 
• Conversaţii 
• Discuţii dirijate 
• Lectura dirijată 
• Studiul de caz 
• Exerciţiul 
• Training-ul 
• Discuţia Panel 
• Brainstorming 

 
• să relateze despre 

relaţia familie – 
neam – Patrie; 

• să compare 
valorile personale 

10. Patria mea începe  
de la familia mea 

Familia mea este o 
părticică din Patria mea. 
Limba maternă o învăţăm 
în familie. 

 
• Masă rotundă 
• Conversaţii 
• Lectura dirijată 
• Brainstorming 
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cu valorile familiei  
şi valorile popo-
rului căruia îi 
aparţine; 

• să elaboreze o 
scală a valorilor 
sale privind 
familia şi relaţiile 
familiale. 

Valorile poporului meu 
sunt şi valorile mele. 
Sărbătorile naţionale şi 
istoria neamului sunt 
onorate în familia mea. 
Tradiţii populare: claca, 
şezătorile. Nunta – bucu-
ria creării unui început  
de familie. Botezul, 
cumătria – bucuria 
naşterii unui om. 

• Studiul de caz 
• Exerciţiul 
• Eseul 
• Training-ul. 
• Dezbaterile. 

 

• să relateze despre 
semnificaţia 
frumosului în 
viaţa omului; a 
familiei; 

• să explice relaţia 
dintre frumos, 
cultură şi morală; 

• să elaboreze o listă 
de fapte, eveni-
mente frumoase 
din viaţa familiei. 

11. Frumosul începe  
din familie 

Morala şi cultura omului – 
valori supreme. Familia 
mă învaţă a observa 
frumosul din jur. 
Dragostea pentru 
aproapele tău – frumosul 
relaţiilor umane. 
Frumosul în natură şi artă. 
Casa părintească cel mai 
frumos loc din lume. 

 
• Masă rotundă 
• Conversaţii 
• Comunicări 
• Studiul de caz 
• Lectura dirijată 
• Eseul 
• Exerciţiul 
• Dezbaterile 
 

 
• să identifice drep-

turile omului şi ale 
copilului care se 
respectă în cadrul 
vieţii de familie; 

• să interpreteze 
însemnătatea 
familiei pentru 
om; 

12. Familia şi drepturile 
omului 

Familia şi drepturile omu-
lui. Cunoaştem şi respec-
tăm drepturile copilului. 
Copilul se simte fericit în 
familie. Fiecare om visează 
la o familie armonioasă.  

 
• Masă rotundă. 
• Discuţia Panel 
• Eseul 
• Concursul Viito-

rul familist 
exemplar 

• Concursul Viito-
rul părinte eficient 
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• să compare 

conduita 
bărbaţilor şi a 
femeilor în cadrul 
familiei şi 
societăţii; 

• să elaboreze codul 
unui familist şi 
părinte exemplar 
(eficient). 

Fericirea împlinirii 
omului-familia. 
Băieţii şi fetele – familiştii 
de mâine. Relaţiile de 
gen/sex în familie. A fi 
părinte înseamnă a 
îndruma copilul spre bine 
şi fericire. 
Fenomenele negative din 
societate (copiii străzii, 
criminalitate, terorism 
etc.) şi rolul familiei în 
educaţia omului. 

• Dezbaterile 
• Training-ul 
• Exerciţiul 
• Chestionarele 
• Lectura dirijată 

 

6.5. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR  
DIN CLASELE A III-A ŞI A IV-A 

 

La finele programului elevii vor poseda următoarele com-
petenţe şi vor fi capabili să realizeze: 

La nivel de cunoaştere: 
• definirea noţiunilor de identitate umană în corelaţie cu 

familia, neamul şi societatea; 
• analizarea particularităţilor familiei, relaţiilor interper-

sonale şi a climatului familial; 
• identificarea noţiunilor de pace, toleranţă, democraţie 

în corelaţie cu familia şi societatea; 
• însemnătatea consumării şi organizării timpului liber, 

odihnei pentru om şi familie; 
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• comentarea noţiunilor de frumos, estetic, etic şi valori-
ficarea acestora în cadrul familiei; 

• caracterizarea şi interpretarea drepturilor omului şi ale 
copilului (care trebuie să se respecte în cadrul familiei); 

• identificarea/caracterizarea esenţei, a particularităţilor 
şi a rolurilor de gen în familie; 

• caracterizarea elementelor constitutive ale modului 
sănătos de viaţă în cadrul familiei. 

 

La nivel de aplicare: 
• compararea valorilor personale cu valorile familiale şi 

valorile naţionale, general-umane; 
• argumentarea importanţei conduitei civilizate şi a rela-

ţiilor familiale pentru formarea personalităţii omului; 
• determinarea importanţei factorilor naturali pentru 

sănătatea individului şi a familiei; 
• identificarea erorilor şi greşelilor comise în comuni-

carea, relaţionarea şi comportamentul familial; 
• explicarea şi argumentarea cheltuielilor familiei şi a 

formării, gestionării bugetului familial; 
• determinarea condiţiilor ce asigură membrilor familiei 

un mod sănătos de viaţă; 
• compararea comportamentului bărbaţilor şi al femei-

lor în cadrul familiei şi a societăţii; 
• argumentarea necesităţii muncii pentru viaţa familiei; 
• determinarea condiţiilor unei comunicări şi relaţionări 

eficiente în familie; 
• restructurarea funcţiilor şi responsabilităţilor mem-

brilor familiei pentru a le eficientiza; 
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• determinarea locului său în familie şi în structura 
arborelui genealogic al familiei. 

 

La nivel de integrare: 
• explicarea importanţei autoeducaţiei şi a autoperfec-

ţionării în cadrul vieţii de familie; 
• argumentarea necesităţii cunoaşterii culturii poporului 

său şi a culturii altor popoare; 
• elaborarea unui cod de reguli privind comunicarea şi 

cultura conduitei familiale; 
• elaborarea unui program de sănătate pentru familie; 
• elaborarea unui plan de acţiuni pentru amenajarea festivă 

a locuinţei (pentru sărbătorile de iarnă, Sfintele Paşti, 
Mărţişor etc.). 

• întocmirea modelului/portretului unui copil, adult – 
familist şi părinte eficient; 

• elaborarea arborelui genealogic al familiei sale; 
• determinarea şi elaborarea Scalei valorilor familiale; 
• întocmirea unei listei a faptelor şi a evenimentelor fru-

moase în viaţa familiei; 
• elaborarea unui plan de odihnă a familiei; 
• proiectarea unui scenariu al relaţiei pozitive cu mama, 

tata, fratele/sora, bunicul/bunica; 
• elaborarea unui plan de ajutorare a bunicilor; 
• proiectarea strategiilor de comportare amabilă şi 

adecvată pentru bărbat/femeie, băieţi şi fete în cadrul 
familiei; 

• elaborarea agendei personale de autoeducaţie şi auto-
perfecţionare morală. 
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Model 
Plan-program de Educaţie pentru familie 

Obiective  
de referinţă 

Conţinuturi 
Activităţi şi me-
tode educative 

1 2 3 
 
• Să evidenţieze apar-

tenenţa sa la familie, 
neam, popor; 

 să argumenteze im-
portanţa relaţiilor 
familiale pentru 
formarea  

1. Universul familiei 
Omul şi familia – purtă-
tori ai unui nume. Eu şi 
familia mea facem parte 
din poporul meu. Speci-
ficul neamului meu şi 
familia. 
Părinţii: mama şi tata. 
Bunicii: bunica şi bunicul. 

 
• Masă rotundă 
• Conversaţii 
• Discuţii dirijate 
• Brainstorming 
• Exerciţiul 
• Chestionarele 
• Comunicări 

• personalităţii 
omului; 

• să compare calităţile 
copiilor, părinţilor, 
bunicilor; 

• să elaboreze 
arborele genealogic 
al propriei familii. 

Străbunicii. Străbunica şi 
străbunicul. 
Arborele genealogic şi 
istoria/legenda întemeierii 
familiei mele. 
Eu – purtător al culturii şi 
a imagini familiei mele şi 
al neamului meu. 

• Portofoliul 
elevului 

• Eseul 
• Concursul 

placatelor 
Ocrotiţi familia 

• să comenteze im-
portanţa respectului 
de sine pentru viaţa 
familială şi cea 
socială; 

• să relateze despre 
dragoste, responsa-
bilitate şi colaborare 
cu membrii familiei; 

2. Familia – şcoală  
a dragostei 

Respectul de sine şi senti-
mentul propriei valori 
vine din familie.  
Învaţă din familie: a te 
respecta, a respecta pe 
alţii şi a te face respectat. 
Dragostea, responsabili 
 

• Atelier de 
formare 

• Comunicări 
• Conversaţii 
• Lectura dirijată 
• Eseul 
• Portofoliul 

elevului. 
• Discuţia Panel 
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• să argumenteze 

importanţa 
cultivării conduitei 
civilizate la membrii 
familiei; 

• să elaboreze un plan 
de acţiuni pentru a 
armoniza relaţiile 
de gen. 

tatea şi colaborarea – trei 
piloni de bază ai familiei. 
Cultura conduitei băr-
baţilor în cadrul familiei 
şi societăţii. Cultura con-
duitei femeilor în cadrul 
familiei ţi societăţii. Dra-
gostea şi prietenia. Grija şi 
onestitatea în dragoste. 
Copilul trebuie să se nască 
din dragostea adevărată 
(matură, înţeleaptă) a 
părinţilor. Armonia şi 
fericirea în familie. 

• Păianjenul 
• Concursul 

eseurilor şi a 
desenelor 
Familia mea 

• Dezbateri 
 

 
• să determine valo-

rile transmise de 
către familie gene-
raţiei tinere; 

• să scoată în evi-
denţă interdepen-
denţa dintre 
identitatea umană, 
etnică şi culturală; 

• să compare elemen-
tele constituente ale 
culturii neamului şi 
ale familiei; 

• să întocmească un 
cod de comportare 
etică pentru familia 
sa; 

 

3. Cultura familiei – 
patrimoniul spiritual 
al ţării 

Identitatea umană, etnică şi 
culturală. Familia – curea 
de transmisie a valorilor 
din generaţie în generaţie. 
Familia o verigă de legătură 
dintre cultura omului şi 
cultura societăţii. Valorile, 
credinţa, tradiţiile, datinile, 
folclorul – patrimoniul 
spiritual al familiei şi al po-
porului meu. Demnitatea 
de om o învăţăm în familie. 
Respectarea drepturilor 
omului şi a copilului repre-
zintă nucleul culturii unei 
naţiuni.  

 
• Masă rotundă 
• Eseul 
• Comunicări 
• Mini-referate 
• Portofoliul 

elevului 
• Brainstorming 

Dezbateri 
• Păianjenul 
• Concursul 

albumurilor 
Moda şi familia 

• Conversaţii 
• Lectura dirijată 
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• să elaboreze un al-

bum de schiţe/ 
modele de vestimen-
taţie pentru întreaga 
familie. 

Cultura comunicării şi con-
duita civilizată în familie. 
Eticheta şi ţinuta. Cultura 
vestimentaţiei (acasă şi în 
societate). Climatul moral 
şi inteligenţa. 

 

 
• să identifice 

calităţile pe care 
trebuie să le posede 
un creştin; 

• să povestească 
despre respectarea 
poruncilor biblice 
în propria familie; 

• să argumenteze de 
ce familia unui 
adevărat credincios 
este armonioasă. 

4. Familia şi etica 
creştină 

Familia reprezintă o va-
loare importantă pentru 
diverse credinţe. 
Preceptele biblice exprimă 
esenţa eticii creştine. 
Omul credincios trăieşte 
în pace cu sine şi cu seme-
nii săi. Familia omului cre-
dincios este armonioasă şi 
durabilă. Cununia în căs-
nicie şi nănaşii de cununie. 
Nănaşii de botez – părinţii 
spirituali ai copiilor. 
Familia şi însemnătatea 
rugăciunilor şi a altor tra-
diţii creştine. Copiii copii-
lor – cununa bătrânilor. 

 
• Atelier de 

formare 
• Lectura dirijată 
• Conversaţii 
• Comunicări 
• Discuţia  

Panel 
• Portofoliul 

elevului 
• Mapa 

transmisibilă 
• Brainstorming 
• Studiul de caz 

Eseul 

• să identifice noţiu-
nile: sănătate şi mod 
sănătos de viaţă; 

 

5. Sănătatea şi modul de 
viaţă al familiei 

Sănătatea ca valoare uma-
nă şi socială. Factorii 
naturali şi sociali care 
influenţează sănătatea 
omului. 

• Masă rotundă 
• Discuţia Panel 
• Conversaţii 
• Chestionare 
• Trainingul 
• Exerciţiul 
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• să determine 

importanţa 
factorilor naturali 
pentru sănătatea 
omului; 

• să analizeze condi-
ţiile ce asigură 
membrilor familiei 
un mod sănătos de 
viaţă; 

• să elaboreze un 
regim al zilei; 

• să scoată în 
evidenţă impactul 
negativ al 
fumatului, alcoolis-
mului, narcomaniei. 

Condiţiile familiale ce 
contribuie la ocrotirea 
sănătăţii. Părinţi sănătoşi 
– copii sănătoşi. Baza 
sănătăţii se pune în 
familie. Familia şi modul 
sănătos de viaţă. 
Combaterea viciilor şi 
sănătatea. 
Regimul de viaţă al 
familiei şi sănătatea.  
Tabagismul, alcoolismul şi 
narcomania – vicii sociale. 

• Concursul 
placatelor: 
Natura şi 
ecologia 
sufletului 

• Dezbateri 

 
• să relateze despre 

rolul muncii în 
viaţa omului; 

6. Munca în viaţa 
familiei 

Munca – activitatea de 
bază a omului. Munca 
intelectuală şi cea fizică. 
Igiena  

 
• Masă rotundă 
• Dezbateri 
• Lectura dirijată 

• să delimiteze munca 
intelectuală de cea 
fizică în cadrul 
familiei; 

• să elaboreze o listă a 
responsabilităţilor şi 
activităţilor de 
muncă a membrilor 
familiei. 

muncii. Rolul muncii în au-
toaprecierea persoanei. Tă-
ticul meu este un specialist 
bun. Mama mea este o per-
sonalitate stimată la servi-
ciu. Munca părinţilor mei 
determină starea economi-
că a familiei. Munca de me-
naj în familia mea este o 
ocupaţie pentru toţi.  

• Studiul de caz 
• Exerciţiul 
• Chestionare 
• Portofoliul 

elevului 
• Mapa 

transmisibilă 
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 Munca familiei în mediul 

naturii (grădină, livadă, vie, 
etc.). Munca îţi permite să 
te realizezi ca personalitate. 
Armonia în familie te face 
creativ în muncă. 

 

 
• să relateze despre 

bugetul familiei şi 
coşul minim de 
consum al familiei; 

• să explice 
importanţa 
bugetului familial; 

• să estimeze 
formarea bugetului 
familial; 

• să întocmească lista 
de cheltuieli a 
familiei. 

 
 

7. Cultura economică a 
familiei 

Părinţii – principalii actori 
economici ai familiei. Buge-
tul familiei. Rolul mamei şi 
al tatălui în formarea buge-
tului familial. Completarea 
bugetului familial. Coşul de 
consum al familiei. Partici-
parea copiilor la comple-
tarea veniturilor familiei. 
Gestionarea bugetului 
familial. Cheltuieli 
planificate şi accidentale. 
Există oameni economi şi 
oameni risipitori. Cultura 
financiară a familiei. 

 
• Masă rotundă 
• Comunicări 
• Lectura dirijată 
• Brainstorming 
• Dezbateri 
• Conversaţii 
• Exerciţiul 
• Portofoliul 

elevului 

 
 
• să identifice noţiu-

nile de pace, tole-
ranţă, democraţie; 

• să distingă particu-
larităţile unei familii 
democratice; 

 

8. Toleranţa, egalitatea 
sau complementari-
tatea culturilor 

Educaţia pentru pace şi 
cooperare în familie.  
Cultivarea capacităţilor  
de înţelegere şi de aplicare  
a democraţiei la nivelul 
relaţiilor familiale vine  

 
 
• Masă rotundă  
• Comunicări 
• Dezbateri 
• Eseul 
• Conversaţii 
• Jocul de rol 
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• să argumenteze ne-

cesitatea cunoaşterii 
propriei culturi şi a 
culturii altor 
popoare. 

de la părinţi. Familia mea se 
interesează de cultura et-
niilor care locuiesc în Mol-
dova. Cultura relaţiilor 
familiale. Cultura popoa-
relor Europei. Toleranţa ne 
permite să ne cunoaştem şi 
să ne înţelegem mai bine. 

• Sinectica  
• Brainstorming 
 

 
• să relateze despre 

însemnătatea 
odihnei pentru om; 

• să compare diverse 
forme de odihnă în 
cadrul familiei; 

• să elaboreze un plan 
de odihnă al 
familiei (iarna, 
vara). 

9. Cultura odihnei şi  
a timpului liber în 
familie 

Odihna activă. Odihna fa-
miliei în mijlocul naturii. 
Odihna la mare. Excursiile 
şi turismul familial. 
Familia în faţa ecranului 
azuriu. Igiena şi cultura 
recepţionării emisiunilor 
TV, a explorării 
Internetului. Familia în 
vizită la prieteni, rude. 
Lectura în familie. Şezăto-
rile în cadrul familiei. 
Ocupaţia preferată a 
familiei mele (hobby-ul). 

 
• Masă rotundă 
• Comunicări 
• Lectura 

independentă 
• Conversaţii 
• Păianjenul 
• Brainstorming 
• Dezbateri 
• Concursul 

proiectelor de 
odihnă a 
familiei 

 
• să identifice rolu-

rile sociale ale adul-
ţilor şi copiilor în 
cadrul familiei şi  
în afara ei. 

10. Învăţ a fi personali-
tate în familie / cei 7 
ani de acasă  

Omul trebuie să se cu-
noască pe sine. Eu devin 
personalitate. Trebuinţe  
şi interese.  

 
• Masă rotundă 
• Lectura dirijată 
• Jocul de rol 
• Sinectica 
• Portofoliul 

elevului 
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• să povestească 

despre rolul şi 
importanţa 
familiei/baştinei 
pentru formarea 
personalităţii; 

• să analizeze 
calităţile: demnitate 
şi onoare; 

• să argumenteze 
rostul auto-
educaţiei. 

Eu şi părinţii mei. Eu şi 
Patria mea.Onestitatea şi 
responsabilitatea. Eu şi 
faptele mele. Onoarea şi 
demnitatea bărbatului. 
Onoarea şi demnitatea 
femeii. Onoarea şi 
imaginea familiei. 
Autoeducaţia – cea mai 
interesantă şi dificilă, dar 
necesară activitate. 

• Brainstorming 
• Eseul 
• Exerciţiul 
• Conversaţii 

 
• să comenteze noţiu-

nea de frumos; 
• să compare 

frumosul din natură 
şi artă; 

• să compare frumu-
seţea bărbatului şi a 
femeii; 

• să scoată în 
evidenţă 
particularităţile cul-
turii interioare şi a 
celei exterioare ale 
omului; 

• să elaboreze un plan 
de amenajare a 
locuinţei de 
sărbători. 

11. Frumosul începe  
în familie 

Valorile morale constituie 
frumosul absolut. Casa 
părintească – izvor 
nesecat de frumos. 
Frumosul în jurul nostru: 
natura şi arta. Frumuseţea 
omului. Frumuseţea 
femeii şi frumuseţea băr-
batului. Crearea frumo-
sului în viaţa familiei. 
Gustul estetic şi 
amenajarea locuinţei.  
Cultura exteriorului în 
viaţa familiei. Adulţii şi 
moda.  Copiii şi moda. 
Sărbătorile în familie. 
Părinţii şi copiii învaţă 
frumosul. 

 
• Masă rotundă 
• Conversaţii 
• Portofoliul 

elevului 
• Mapa 

transmisibilă 
• Training 
• Jocul de rol 
• Sinectica 
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• să identifice esenţa 

particularităţilor şi 
rolurilor de gen/sex; 

• să distingă particu-
larităţile prieteniei 
şi a dragostei; 

• să descrie modele 
de relaţii eficiente 
fete-băieţi; 

• să elaboreze 
strategii de 
comportare amabilă 
şi adecvată pentru 
băieţi şi fete; 

• să elaboreze 
modelul unui 
familist şi părinte 
eficient. 

 

12. Vreau să devin un fa-
milist exemplar şi un 
părinte eficient 

Băieţii şi fetele – viitorii 
familişti şi părinţi. Cultura 
comunicării fată-băiat. 
Prietenia şi relaţiile fată-
băiat în prietenie. 
Dragostea – sentiment 
uman superior. Băiatul – 
viitorul bărbat, soţ şi tată. 
Fetiţa – viitoarea femeie, 
soţie şi mamă. Dragostea 
şi curtea. Toţi tindem spre 
o căsnicie fericită. Modele 
de relaţii eficiente în fami-
lie. Vreau să fiu un tată 
adevărat. Vreau să fiu o 
mamă adevărată. Învăţăm 
a fi familişti buni. Învăţăm 
a fi părinţi eficienţi. 

 
• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Sinectica 
• Graficul T 
• Lectura dirijată 
• Concursul 

portretelor 
Familist şi 
părinte eficient 

• Dezbateri 
• Portofoliul 

elevului 
 

 
 

6.6. ACTIVITĂŢI CU PĂRINŢII PRIVIND EDUCAŢIA  
PENTRU FAMILIE 

 
La finele programului adulţii vor poseda următoarele 

competenţe parentale  
 

La nivel de cunoaştere: 
• a cunoaşte particularităţile de vârstă, gen şi sex; particu-

larităţile individual-psihologice ale copilului de 7-10 ani; 
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• a identifica condiţiile, conţinutul şi metodele educaţiei 
pentru familie a copiilor de vârstă şcolară mică; 

• a interpreta funcţiile familiei şi rolurile sociale ale 
membrilor adulţi în corelaţie cu formarea competen-
ţelor şi deprinderilor necesare pentru un familist şi 
părinte eficient. 

La nivel de aplicare: 
• aplica regulile de comportare civilizată în familie; 
• modifica condiţiile şi strategiile de comportare, de 

organizare a modului de viaţă familial; 
• a evalua realizarea obligaţiunilor şi a responsabilităţilor 

familiale; 
• a argumenta nevoia de educaţie pentru familie a copii-

lor, adolescenţilor şi adulţilor. 

La nivel de integrare: 
• a modela diverse situaţii cu caracter formativ/educativ 

în cadrul familiei; 
• a planifica acţiunile sale în contextul optimizării co-

municării şi relaţiilor familiale; 
• a elabora diverse programe de eficientizare a relaţiilor 

familiale, a autoeducaţiei şi educaţiei copiilor; 
• a elabora strategii de comunicare şi relaţionare efi-

cientă a membrilor familiei; 
• a elabora strategii şi tehnologii de educaţie a copiilor în 

cadrul familiei; 
• a determina greşelile şi neajunsurile în educaţia pentru 

familie a copiilor de 7-10 ani.  
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Model 
Plan-program de Educaţie pentru familie 

 

Obiective  
de referinţă 

Conţinuturi 
Activităţi  
şi strategii 
educative 

1 2 3 
 
• Să conştientizeze 

propria valoare şi 
importanţa respec-
tului faţă de sine 
pentru autoperfec-
ţionare şi auto-
educaţie; 

• să interpreteze 
drepturile esenţiale 
ale omului şi ale 
copilului; 

• să elaboreze moda-
lităţi şi remedii 
educative pentru 
propria perfec-
ţionare şi pentru 
cultivarea respec-
tului de sine a 
responsabilităţii şi 
onestităţii la 
membrii familiei. 

1. Respectul de sine şi res-
pectul faţă de alte per-
soane – fundamentul  
umanismului şi al 
toleranţei 

Cunoaşterea de sine şi 
respectul de sine.  
Cultura umană şi 
autoperfecţionarea.  
Autoactualizarea şi 
autoperfecţionarea. 
Personalitatea umană şi 
respectarea drepturilor 
omului.  
Drepturile copilului. 
Autoeducaţia şi partenerii 
familiali. 
Respectul de sine, 
imaginea, 
responsabilitatea şi 
onestitatea în cadrul 
familiei. Formarea 
caracterului şi familia. 

 

Strategia 
expozitiv- 
euristică 

• Masă rotundă 
• Comunicări 
• Prelegerea cu 

oponenţi 
• Convorbiri 
• Portofoliul 

familiei 
• Lectura 

comentată 
• Brainstorming 
• Discursul 
• Chestionarea 
• Explicaţia şi 

demonstrarea 
materialului 
intuitiv 
(schema 
structurii 
personalităţii) 
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1 2 3 
 
• să identifice con-

diţiile unei familii 
eficiente privind 
educaţia copiilor; 

• să elaboreze 
modelul unui 
părinte eficient 
(mamă/ tată); 

• să elaboreze un 
program de armo-
nizare a relaţiilor 
părinţi-copii. 

2. Familia şi copiii 
Familia şi funcţiile familiei. 
Familia şi dinamica 
dezvoltării ei. Relaţia 
părinţi-copii. 
Personalitatea copilului şi 
educaţia lui la diferite 
vârste. Crizele de vârstă ale 
părinţilor şi crizele de 
vârstă ale copiilor. Rolul 
mamei în familie şi relaţiile 
ei cu copiii. Rolul tatălui în 
familie şi relaţiile lui cu 
copiii. Diferite tipuri de 
familii şi locul copiilor în 
cadrul acestora. Educaţia 
copiilor în familie. 

Strategia 
deductivă 

• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Training 
• Completarea 

fişei şi 
portofoliul 
familiei 

• Lectura 
independentă 

• Schimbul de 
opinii 

 

 
• să distingă 

particularităţile şi 
posibilităţile 
dragostei umane; 

• să analizeze 
elementele 
constitutive ale 
comportamen-
tului civilizat în 
dragoste; 

• să elaboreze un 
program de 
acţiuni pentru 
optimizarea 
imaginii familiei. 

3. Familia – şcoală a dra-
gostei 

Dragostea, curtea, căsnicia 
şi familia. Dragostea şi 
relaţiile civilizate soţ-soţie – 
fundamentul etic al culturii 
copiilor.  Dragostea 
maternă şi dragostea 
paternă. Sentimentul 
propriei demnităţi şi 
dragostea. 
Iubirea de sine şi dăruirea 
iubirii altor persoane. 
Imaginea propriei persoane 
şi imaginea familiei. 

Strategia 
experimentală 

• Training 
• Schimbul de 

experienţă 
• Brainstorming 
• Lectură 

comentată 
• Completarea 

portofoliului 
familiei 

• Agenda cu 
 notiţe paralele 
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1 2 3 
 
• să distingă 

finalităţile şi 
dimensiunile 
educaţiei; 

• să promoveze 
valorile general-
umane 
(universale) şi 
valorile naţionale; 

• să elaboreze un 
program de 
educaţie a propriei 
familii. 

 

4. Educaţia prin şi pentru 
cultură şi civilizaţie în 
cadrul familiei 

Educaţia morală şi forma-
rea comportamentului 
civilizat la micii şcolari. 
Modalităţi de formare la 
copii a atitudinii pozitive 
faţă de cultura poporului 
nostru. Dimensiunile edu-
caţiei: educaţia morală, in-
telectuală, estetică, tehno-
logică, psihofizică. Educa-
ţia prin valori şi pentru 
valori. Patriotismul şi edu-
caţia civică. Educaţia eco-
logică în familie. Educaţia 
pentru democraţie şi fa-
milie. Valorile neamului şi 
valorile familiei. 

Strategia 
deductivă 

• Masă rotundă 
• Discuţia 
• Brainstorming 
• Controverse 

constructive  
• Agenda cu 

notiţe paralele 

 
• să identifice com-

ponentele unui 
mod sănătos de 
viaţă; 

• să interpreteze 
sănătatea din 
diverse perspec-
tive: morală, eco-
logică, socială, 
economică, psiho-
logică, estetică etc.; 

5. Educaţia pentru sănă-
tate în cadrul familiei 

Familia şi modul sănătos de 
viaţă. Educaţia pentru să-
nătate a copiilor de 7-10 
ani. Regimul zilei a elevului 
din clasele a I-a, II-a, III-a, 
IV-a. Igiena muncii intelec-
tuale a micului şcolar. Ali-
mentaţia raţională şi som-
nul. Igiena personală şi 
igiena locuinţei.  

Strategia 
deductivă 

• Masa rotundă 
Comunicări 

• Discuţii 
• Chestionarul 
• Graficul T 
• Agenda cu 

notiţe paralele 
• Mapa 

transmisibilă 
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1 2 3 
• să elaboreze un 

program de 
sănătate pentru 
familie. 

Profilaxia maladiilor infec-
ţioase. Educaţia sexuală şi 
de gen în familie. Comba-
terea şi profilaxia viciilor 
(tabagism, narcomanie 
etc.). Ocrotirea sănătăţii – 
element esenţial al culturii 
umane. 

• Portofoliul 
familiei 

• Brainstorming 
 

• să analizeze moda-
lităţile de petrecere 
a timpului liber în 
familie (adulţii, 
copii); 

• să descrie tradiţiile 
familiei privind 
organizarea 
odihnei; 

• să elaboreze un 
program complex 
de organizare a 
odihnei în familie 
(vara, iarna). 

6. Educaţia pentru  
timpul liber 

Cultura odihnei în fami-
lie. Odihna activă. În os-
peţie la bunici şi rude. 
Sărbătorile tradiţionale şi 
cele naţionale. Plimbarea 
şi excursia. Odihna la 
mare. Emisiunile TV şi 
odihna. Explorarea Inter-
netului. Discuţiile fa-
miliale. Lectura în fami-
lie. Sfatul/consiliul fami-
liei şi odihna. 

Strategia 
inductivă 

• Masă rotundă 
• Studiul de caz 
• Discuţia Panel 
• Chestionarul 
• Controverse 

constructive 
• Exerciţiul 
• Brainstorming 

• să comenteze des-
pre importanţa 
credinţei prin 
prisma culturii 
propriei familii; 

• să distingă core-
laţia între precep-
tele biblice şi nor-
mele, regulile de 
comportare 
morală; 

7. Educaţia prin credinţă  
şi formarea calităţilor 
moral-spirituale 

Biblia – Cartea Cărţilor. 
Credinţa şi educaţia moral-
spirituală. Preceptele bib-
lice şi educaţia şcolarului 
mic. Rugăciunile pentru 
copii. Credinţa şi morala – 
fundamentul culturii 
omului. 

Strategia 
expozitiv-
euristică 

• Masă rotundă 
• Lectura 

comentată 
• Explicaţia 
• Comunicări/ 

referate 
• Discuţia Panel 
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1 2 3 
• să-şi expună pro-

pria părere despre 
însemnătatea reli-
giei în educaţia 
copilului. 

Sărbătorile religioase şi 
rolul lor în educaţia 
şcolarului mic. 

 

• Portofoliul 
familiei 

• Agenda cu 
notiţe paralele 

 
• să identifice 

condiţiile şi 
posibilităţile 
educaţiei estetice 
în cadrul familiei; 

• să descrie aspectul 
estetic al casei, 
vestimentaţiei, 
mesei de 
sărbătoare din 
propria familie; 

• să elaboreze un 
program de educa-
ţie estetică a 
copiilor. 

8. Frumosul începe  
din familie 

Dezvoltarea gustului estetic 
în cadrul familiei. Natura şi 
arta – izvor nesecat al fru-
mosului. Moda şi stilul 
vestimentar. Cultivarea 
gustului şi simţului estetic 
în cadrul familiei. 
Amenajarea locuinţei. 
Pregătirea pentru sărbători: 
locuinţa, masa, vesti-
mentaţia. Frumosul se 
poate crea cu minele 
proprii. 

Strategia 
deductivă 

• Masă rotundă 
• Comunicări 
• Referate 
• Expoziţia obiec-

telor confecţio-
nate în cadrul 
familiei 
• Demonstrarea 

diapozitivelor 
• Comentariul 
• Brainstorming 

 
• să interpreteze 

conţinutul şi 
modalităţile 
educaţiei sexuale a 
copiilor de 7-10 
ani; 

• să determine 
condiţiile creării 
unei familii 
armonioase; 

 

9. Educaţia pentru familie 
în cadrul familiei 

Particularităţi de gen şi sex. 
Educaţia pentru familie a 
copiilor. Familia armonioa-
să – construcţie a ambilor 
parteneri şi a tuturor mem-
brilor ei. Însemnătatea fa-
miliei pentru om. Familia 
monoparentală şi educaţia 
pentru familie.  

Strategia 
deductivă 

• Training 
• Conferinţa 

tematică 
• Comunicări 
• Completarea 

portofoliului 
familiei 

• Explicaţia 
• Brainstorming 
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1 2 3 
• să elaboreze mo-

dele comporta-
mentale eficiente 
pentru soţ, soţie, 
copii. 

Familia tradiţională şi noi 
tipuri de familii. Modelul 
egalitar şi complementar al 
familiei. 

• Schimbul de 
experienţă 

• să expună diverse 
strategii, modali-
tăţi de repartizare 
şi îndeplinire a 
obligaţiunilor de 
muncă în familie; 

• să identifice con-
diţiile de educaţie 
prin muncă a co-
piilor de 7-10 ani; 

• să elaboreze un 
program de 
eficientizare a 
educaţiei prin 
muncă a copiilor. 

10. Educaţia prin muncă 
în cadrul familiei 

Obligaţiuni şi responsa-
bilităţi în cadrul familiei. 
Repartizarea şi îndepli-
nirea obligaţiunilor şi 
sarcinilor de muncă: 
strategii morale, meca-
nisme, modalităţi. Culti-
văm copiilor un spirit 
creator şi responsabil. 
Igiena muncii în familie. 
Ajutorul reciproc: claca, 
şezătoarea. Cariera şcola-
ră şi orientarea profesio-
nală în cadrul familiei. 

Strategia 
expozitiv-
euristică 

• Masă rotundă 
• Discuţii 
• Controverse 

constructive 
• Comunicări 
• Explicaţia 
• Exerciţiul 
• Demonstrarea 

diapozitivelor 
• Completarea 

portofoliului 
familiei 

 
 
• să identifice 

condiţiile educaţiei 
intelectuale 
eficiente în cadrul 
familiei; 

• să determine 
barierele/blocajele 
intelectuale de 
comunicare în 
familie; 

11. Dezvoltarea intelec-
tuală a copilului şi 
familia 

Tipurile de intelect şi 
educaţia familială. Barierele 
intelectuale de comunicare 
în familie. Profilul intelec-
tual al comunicării părinţi-
copii şi educaţia copilului. 
TV, computerul şi educaţia 
intelectuală.  

Strategia 
expozitiv-
euristică 

• Masă rotundă 
• Comunicări 
• Explicaţia 
• Povestirea 
• Lectura 

comentată 
• Brainstorming 
• Sinectica 
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1 2 3 
• să elaboreze un 

program de sti-
mulare a interese-
lor cognitive 
(pentru copiii de 
7-10 ani). 

Biblioteca familiei şi 
biblioteca copilului. 
Învăţăm a învăţa. Cum să 
învăţăm mai eficient. 
Lectura în cadrul familiei. 

 

• să determine efi-
cienţa gestionării 
bugetului familial; 

• să evalueze 
funcţiile fiecărui 
membru al 
familiei privind 
completarea buge-
tului acesteia; 

• să elaboreze un 
program de 
educaţie 
economică a copii-
lor de 7-10 ani. 

12. Cultura economică  
a familiei 

Gospodăria familiei şi 
gestionarea ei. Bugetul 
familiei: constituirea, 
planificarea şi 
administrarea acestuia. Co-
şul minim de consum al fa-
miliei. Strategii de realizare 
a funcţiilor de gospodar şi 
gospodină în cadrul 
familiei. Sfatul familiei şi 
funcţia lui economică. 
Educaţia copiilor şi 
problema banilor de buzu-
nar. Suntem economi, dar 
nu zgârciţi. 

Strategia 
deductivă 

• Masă rotundă 
• Studiul de caz 
• Analiza 

comparativă. 
• Jocul de rol 
• Brainstorming 
• Portofoliul 

familiei 
• Controversa 

constructivă 
• Comunicări 

 
• să distingă cauzele 

conflictelor inte-
rioare; 

• să interpreteze 
cauzele conflic-
telor familiale; 

 

13. Cultura şi arta 
dirijării, a aplanării 
conflictelor familiale 

Autocunoaşterea şi conflic-
tul interior. Conflictele 
interpersonale în cadrul 
familiei. Dificultăţi de înţe-
legere şi influenţare a copi-
lului.  

Strategia 
experimentală 

• Atelier de 
formare 

• Brainstorming 
• Sinectica 
• Jocul de rol 
• Graficul T 
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1 2 3 
• să elaboreze un 

program de diri-
jare a conflictelor 
familiale. 

 

Reacţii conflictuale posibile 
la micul şcolar. 
Modalităţi de dirijare a 
conflictului soţ-soţie şi 
părinţi-copii. 

• Controversa 
constructivă 

• Masa rotundă 
 

 
• să determine coor-

donatele unui par-
teneriat familie-
şcoală; 

• să identifice 
formele şi 
modalităţile unei 
colaborări 
eficiente familie-
şcoală; 

• să elaboreze un 
cod deontologic 
privind 
parteneriatul 
educaţional. 

 

14. Parteneriatul educa-
ţional familie-şcoală-
comunitate 

Coordonatele unei colabo-
rări eficiente a familiei cu 
şcoala. Codul deontologic  
al parteneriatului familie-
şcoală. Forme şi modalităţi 
de colaborare familie-
şcoală-comunitate. 
Asociaţiile părinţilor. 
Consiliul părinţilor. 
Adunările de părinţi. Şcoli 
pentru părinţi. 

Strategia expo-
zitiv-euristică 

• Masă rotundă 
Comunicări 

• Convorbiri 
• Lectura ghidată 
• Demonstrarea 

modelelor 
• Brainstorming 
• Explicaţia 
• Portofoliul par-

tenerului 
eficient 

• Graficul T 

 
 

6.7. SUGESTII METODOLOGICE PRIVIND EDUCAŢIA  
PENTRU FAMILIE 

 
Şcolarul mic (7-10/11 ani) dispune de o rezistenţă psihofi-

ziologică mai mare decât preşcolarul. Potenţialul intelectual, 
moral şi fizic este în continuă creştere. Disponibilităţile fizice 
se integrează treptat în dinamica solicitărilor psihice. Com-
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portamentele şcolarului mic suportă oscilaţii specifice, cu ten-
dinţa de accentuare sau de diminuare a unor trăsături, în 
funcţie de tipul sistemului nervos şi educaţie. Ele se com-
pletează cu diferenţierile de sex, care după 8-9 ani se manifestă 
printr-o separare a fetelor şi băieţilor în jocuri, comunicare, 
relaţionare, activităţi spontane. 

Mica şcolaritate este perioada când se produc schimbări 
esenţiale în activităţile de muncă şi joc, în viaţa copilului, la 
general. Noul statut de elev oferă copilului un mediu mai 
rezervat, decât cel din familie şi instituţia preşcolară; mai com-
petitiv – o colectivitate nouă de semeni, care participă în 
procesul instruirii şi manifestă noi responsabilităţi. 

Noul mediu social complex este şi mai extenuant, uneori 
provoacă fobii paralizante. În acest context se impune impor-
tanţa educaţiei şi socializării prin instituţia preşcolară care 
realizează puntea de legătură între familie şi şcoală. 

Pentru micul şcolar este specifică dezvoltarea gradului de 
coeziune a trăsăturilor de personalitate, organizarea şi integ-
rarea lor superioară într-un tot unitar. 

 
Implicaţii şi strategii educative 

• În comunicarea şi relaţiile cu şcolarul mic trebuie să 
evităm atitudinile extreme cum ar fi: hipertutelarea şi 
neangajarea, indiferenţa sau dirijarea excesivă; amestecul 
brutal, agresivitatea (violenţa sau comportamentul prea 
liberal, permisiv sau chiar dulceag) etc. 

• Demersurile educative trebuie să pornească de la motivele 
reale ale comportamentului micului şcolar şi să fie axate 
pe orientarea spre autoactualizarea treptată a copilului. 

• Aplicarea variatelor metode, procedee şi tehnici de orien-
tare, stimulare şi consolidare a comportamentelor pozi-
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tive (extrem de eficiente sunt: crearea situaţiilor de succes, 
încurajarea, lauda, evidenţierea faptelor pozitive / frumo-
ase; acordul, aprobarea, menţinerea etc.). 

• Educaţia pentru familie se poate efectua în cadrul orelor 
de dirigenţie sau a activităţilor desfăşurate în contextul 
orelor de meditaţie, lectură, jocuri, matineuri; în cadrul 
dramatizărilor, conversaţiilor individuale şi prin interme-
diul procesului de studiu la toate disciplinele. La fel, 
impact pozitiv au amenajarea unor ungheraşe speciale de 
tipul Familia mea; organizarea şi completarea unui porto-
foliu special Ce ştiu eu despre familie, concursuri, sărbă-
tori, şezători dedicate valorilor familiale etc. 
Evaluarea eficienţei programului de EF a elevilor la 

treapta învăţământului primar se poate realiza prin: 
• observare directă şi indirectă (prin intermediul 

părinţilor); 
• chestionare/intervievare; 
• testare (testul celor 20 de propoziţii privind diferite 

aspecte ale vieţii de familie); 
• elaborarea portofoliului, rezumatului, schiţei scrierea 

unor povestitoare, poezii (de propus teme cu caracter 
creativ, de exemplu:  

Lângă mama – lângă tata; 
Casa părintească – un început de Patrie; 
Eu şi familia mea; 
Familia, armonia şi fericirea omului; 
Frumosul şi familia; 
Natura şi familia;  
Credinţa şi armonia în familie; 
Familia şi sănătatea omului etc. 



 262 

Organizarea activităţilor/şedinţelor cu părinţii se rea-
lizează conform unui scenariu special elaborat de către învăţă-
torul – diriginte în cadrul Şcolilor pentru părinţi, adunărilor 
de clasă, consultaţiilor colective, de grup sau individuale etc. 

Programul şi tematica Şcolilor pentru părinţi se elabo-
rează în parteneriat cu părinţii şi în funcţie de problemele ce 
apar în educaţia elevilor. 

Tematica şi conţinuturile propuse în Curriculumul edu-
caţia pentru familie, pot fi luate ca bază metodologică sau ca 
repere praxiologice, idei-suport, modele. 
• Strategiile, metodele şi formele propuse se pot selecta, 

îmbina şi completa în funcţie de condiţiile reale, concrete 
(contingentul elevilor, părinţilor, nivelul lor de inteligenţă 
şi cultură, interese, doleanţe etc.). 

• Evaluarea şi monitorizarea programului de educare a 
părinţilor se poate realiza prin: 
− observarea şi constatarea schimbărilor privind comu-

nicarea şi relaţia cu copiii, partenerii conjugali şi cei 
familiali; 

− efectele observate la nivelul atitudinilor şi a condui-
telor elevului ca rezultat al optimizării relaţiilor fami-
liale şi al eficientizării procesului educativ familial; 

− testarea/chestionarea cu ajutorul scalelor speciale, an-
chetelor, chestionarelor de opinii şi evaluare a capa-
cităţilor, competenţelor parentale; 

− concursuri de proiecte, portofolii familiale, modele de 
armonizare a relaţiilor de familie, optimizare a educa-
ţiei copiilor etc. 

• Metodele folosite în cadrul educaţiei părinţilor pot fi apli-
cate şi pentru a evalua schimbările survenite în conduita 
acestora. Mai frecvent aplicăm: observarea; convorbirea; 
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probe / jocuri pentru adulţi; concursuri pentru părinţi; 
intervievarea; studiul de caz; studierea portofoliului elevu-
lui şi portofoliului familiei; elaborarea posterelor cu privire 
la organizarea şi menţinerea unui mod sănătos şi demn de 
viaţă în cadrul familiei. 
Sintetizând aspectele expuse, ţinem să menţionăm impor-

tanţa atitudinii cointeresate şi creative a managerilor şcolari şi 
cadrelor didactice în valorificarea la maximum a iniţiativei şi a 
potenţialului intelectual al elevului şi familiei acestuia. 
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7. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR  
ŞI PĂRINŢILOR ÎN GIMNAZIU ŞI LICEU 

   
 

7.1. PERSONALITATEA PROFESORULUI SPECIALIZAT 
 ÎN EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE 

 

La etapa actuală o mare atenţie se acordă atât activităţii de 
instruire/educaţiei formale, cât şi celei nonformale, deoarece 
anume corelarea lor permite cadrelor didactice să ridice 
eficienţa întregului proces educaţional. 

Pentru realizarea la un înalt nivel de performanţă şi opti-
mizarea activităţii sale complexe, profesorul trebuie să dis-
pună de un mecanism care i-ar permite să se autoevalueze 
pentru a-şi continua formarea sa în corespundere cu cerinţele 
societăţii şi a învăţământului contemporan. În acest context, 
menţionăm că ţinuta, inteligenţa cultura profesorului repre-
zintă rezultatul educaţiei, pregătirii profesionale şi a auto-
perfecţionării sale, adică învăţării pe parcursul vieţii. 

Componentele autoperfecţionării şi învăţării pe parcursul 
vieţii / educaţiei permanente, sunt: 

• Cultura psihologică, generală şi filosofică; 
• Cultura psihopedagogică; 
• Cultura de specialitate; 
• Cultura pro-sănătate. 

Cultura psihofizică, generală şi filosofică include un larg 
orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din diverse domenii 
ale ştiinţei, tehnologiilor moderne şi culturii general-umane, 
axate pe o bază filosofică menită să-i asigure o viziune de 
ansamblu asupra lumii şi devenirii ei. Mare importanţa are 
autoperfecţionare morală, spirituală şi psihofizică. 
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Cultura psihopedagogică se compune din cunoştinţe din 
domeniul psihologiei generale, pedagogiei generale, didac-
ticilor particulare; din totalitatea cunoştinţelor teoretice pri-
vind educaţia şi formarea personalităţii umane; dintr-un an-
samblu de competenţe şi deprinderi practice de desfăşurare 
eficientă a demersurilor şi acţiunilor educative cu privire la 
realizarea educaţiei morale, intelectuale, tehnologice, estetice 
şi psihologice a copilului [26]. 

Cultura de specialitate prevede pregătirea de specialitate. 
Profesorul trebuie să fie la curent cu cele mai recente desco-
periri, cu noutăţile din domeniul profesat. Pregătirea de spe-
cialitate reprezintă suportul principal al autorităţii, eficienţei şi 
prestigiului său în faţa elevilor şi părinţilor. Cultura de specia-
litate a profesorului ce va ţinea cursuri opţionale cu privire la 
etica psihologia vieţii de familie, trebuie să fie vastă. Este de 
dorit ca ea să includă cunoştinţe, abilităţi, priceperi şi compe-
tenţe din mai multe domenii: etică, psihologie, pedagogie, isto-
rie, pedagogia familiei, psihologia socială, psihologia vârstelor, 
pedagogia socială, etnopedagogie etc. 

Profesorul ce se specializează în domeniul Eticii şi psiho-
logiei vieţii de familie şi Educaţiei pentru familie ar trebui să 
posede aşa calităţi ca: 

• Umanismul, stima şi dragostea faţă de copii.  
Aflându-se faţă în faţă cu discipolii săi, profesorul trebuie 

să dea dovadă de multă sensibilitate, ataşament şi respect faţă 
de aceştia. O expresie concretă şi precisă a umanismului în 
ipostaza dată o constituie dragostea pentru om şi, bineînţeles, 
pentru elevii săi, respectarea personalităţii şi drepturilor lor. 
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• Calităţi atitudinale de natură moral-spirituală.  
Din această categorie fac parte: bunătatea, empatia, corec-

titudinea, mărinimia, altruismul, onestitatea, cinstea, demni-
tatea, corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, stăpâni-
rea de sine. Calităţile morale îşi lasă amprenta asupra compor-
tamentului cotidian, profesional, dar şi în comunicarea, rela-
ţiile pedagogului cu cei din jur. 

În acest context, este foarte important ca profesorul să 
conştientizeze importanţa misiunii sale. Profesorul îşi asumă 
responsabilitatea faţă de elevii săi, faţă de părinţi şi faţă de 
întreaga comunitate. În mânile sale se află nu numai sănătatea 
morală şi cea socială, viitorul copilului, ci şi viitorul societăţii 
al cărei membru este. 

Pedagogul trebuie să posede şi să-şi cizeleze permanent 
cunoştinţele, competenţele, sentimentele, motivaţia şi atitudi-
nile profesionale ce asigură îndeplinirea cu succes a activităţii 
complexe de instruire, educaţie şi modelare a cetăţeanului şi 
viitorului familist eficient. 

• Aptitudinile de comunicare empatică şi persuasivă, 
care includ: bunăvoinţa; capacitatea de a iniţia şi a susţine o 
conversaţie (discuţie); capacitatea de a asculta activ; sensibi-
litatea şi receptivitatea (aptitudini de a cunoaşte şi înţelege 
particularităţile psihicului celui educat), de a intui, convinge, 
motiva; de a copătrunde şi sesiza rapid fiecare mişcare sufle-
tească a individului. 

Empatia oferă profesorului posibilitate de a analiza toate 
influenţele sale prin prisma celor cărora li se adresează şi de a 
anticipa unele situaţii dificile. 

• Aptitudinile manageriale care conţin: capacităţi de 
organizare, planificare, pregătire, desfăşurare şi evaluare per-
manentă a lecţiei şi a variatelor acţiuni/demersuri educative.  
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• Aptitudinile de transmitere a cunoştinţelor care 
includ: dinamismul, aptitudinile creative; capacitatea de a pro-
iecta, structura şi dozarea cunoştinţelor care urmează a fi 
transmise; de a implica elevii în procesul cogniţiei şi a meta-
cogniţiei; consolidarea şi sistematizarea materiei de studiu. 

• Activitatea de instruire în cadrul Eticii şi psihologiei 
vieţii de familie plasează profesorul în diverse situaţii de prob-
lemă, el trebuie să fie capabil: 

a) a convinge elevii în necesitatea creării unei familii 
armonioase şi durabile; 

b) a re/modela unele relaţii familiale, a fi în stare să an-
ticipeze şi să dirijeze conflictele din cadrul familiei; 

c) a aplica tehnologiile informaţionale moderne în 
procesul de învăţământ. 

Sistematic profesorul trebuie să facă faţă unor dileme, 
probleme tipice sau mai puţin tipice care cer o rezolvare ra-
pidă, creativitate, capacitate de a găsi soluţii originale, ima-
ginaţie, iniţiativă, curaj. Profesorul trebuie să posede compe-
tenţe şi capacităţi de: 

− proiectare şi structurare a conţinuturilor; 
− selectare şi precizare a scopurilor şi a unor obiective 

ce trebuiesc realizate; 
− elaborare şi valorificare a strategiilor şi tehnologiilor 

de predare-învăţare-evaluare; 
− elaborare şi aplicare a unor seturi de probe speciale 

de evaluare pentru controlul cunoştinţelor şi com-
petenţelor în domeniul eticii familiale şi a educaţiei 
pentru familie. 

Un rol important în organizarea şi desfăşurarea eficientă 
a procesului instructiv-educativ îl are măiestria pedagogică a 
profesorului. 
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Măiestria pedagogică se formează ca rezultat al pregătirii 
de specialitate şi al muncii sistematice desfăşurate în cadrul 
procesului de învăţământ şi al cizelării competenţelor şi aptitu-
dinilor pedagogice. Măiestria pedagogică reprezintă rezultatul 
acumulării unei bogate experienţe educaţionale de stăpânire a 
tehnologiilor eficiente, ceea ce asigură posibilitatea de aplicare 
eficientă, diferenţiată, promptă, variată şi creativă a acestora. 
Farmecul şi charisma, la fel, se cizelează. Charisma reprezintă 
chintesenţa următoarelor calităţi: bunătate, onestitate, exigenţă, 
voinţă, empatie, dinamism, capacităţi analitice, imaginaţie, 
creativitate, încredere în sine şi în elevi, competenţă, măiestrie, 
artistism, farmec, responsabilitate şi un aspect morfopsihologic 
plăcut. Procesul relaţional profesor-elev şi procesul de predare-
învăţare-evaluare efectuat de un pedagog de tip charismatic se 
bazează pe forţa modelului său comportamental şi atitudinal; a 
convingerii acestuia, ceea ce este foarte important pentru un 
profesor de Etică şi psihologie a vieţii de familie. 

Măiestria pedagogică reprezintă un aliaj de trăsături de 
personalitate, aptitudini şi competenţe profesionale care îi per-
mite pedagogului să realizeze eficient procesul de învăţământ. 
Educaţia permanentă ca direcţie fundamentală de dezvoltare a 
învăţământului şi societăţii contemporane, reprezintă temelia şi 
strategia esenţială de cizelare a măiestriei profesionale. 

Măiestria pedagogică include următoarele elemente: 
a) Orientarea umanistă a personalităţii pedagogului ce 

rezidă în valorile, idealul, interesele, motivele, aspiraţiile, 
convingerile, concepţia profesională şi despre lume a 
cadrului didactic specializat în domeniul dat; 

b) Competenţa profesională (competenţele: cunoştinţele, 
abilităţile, priceperile, deprinderile şi obişnuinţele). Cu-
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noştinţele şi priceperile în domeniul eticii, psihologiei, 
pedagogiei, trebuie să fie îmbinate organic cu competen-
ţele în domeniul metodicilor particulare; capacităţile de 
reactualizare a cunoştinţelor, evaluare, consolidare, pro-
iectare, structurare, elaborare şi monitorizare permanentă 
a strategiilor şi tehnologiilor educaţionale. 

d) Aptitudini pedagogice: comunicabilitatea; dinamismul; 
empatia; receptivitatea; forţa de convingere, creativitatea; 
tactul pedagogic; echilibrul emoţional; capacităţi didactice; 
capacităţi manageriale; supleţea gândirii; optimismul peda-
gogic / pronosticul optimist. 

e) Tehnica pedagogică: 
− competenţe la nivel de aplicare şi integrare: abilităţi 

şi priceperi de elaborare şi aplicare a strategiilor şi 
tehnologiilor educaţionale; 

− abilităţi de autocontrol şi autodirijare/cultură emo-
ţională (voinţa dezvoltată, capacitatea de a controla 
şi regla emoţiile, stăpânirea de sine, capacitatea de 
relaxare, organizare a odihnei active); 

− abilităţi ce ţin de intercomunicarea cu elevii şi diri-
jarea activităţii acestora: limbaj, ţinută, gestică, poză, 
comportament, cultura comunicării etc. 

Orientarea personalităţii şi competenţa pedagogului re-
prezintă fundamentul profesionalismului, iar aptitudinile şi 
măiestrie pedagogică determină rapiditatea şi eficienţa auto-
perfecţionării acestuia.  

Astfel, elementele constitutive ale măiestriei pedagogice 
interacţionează, se află într-o relaţie de feed-back şi contribuie 
la armonizarea tuturor componentelor activităţii pedagogice, 
determinând stilul profesorului. 
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În concluzie, putem menţiona că măiestria pedagogică 
mai reprezintă şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii 
speciale pentru munca de instruire şi educaţie, iar calităţile 
descrise anterior reprezintă, de fapt, profesiograma cadrului 
didactic, care ar fi în stare să organizeze şi să desfăşoare efi-
cient şi original cursul de etică familială. 

Experienţa personală de predare a disciplinelor: Educaţia 
pentru viaţa de familie şi sănătate, Etica şi psihologia relaţiilor 
familiale, Psihopedagogia familiei etc. şi a cursurilor opţionale 
privind educaţia pentru familie în diverse instituţii de în-
văţământ mi-a permis să mă conving în eficienţa tehnologiilor 
de tip cognitiv-constructivist, care asigură îmbinarea metode-
lor euristice, expozitive cu cele centrate pe acţiune şi explorare 
şi a metodelor interactive, axate pe cooperarea didactică. 

Structura activităţii în comun a elevilor şi profesorului în 
procesul studierii disciplinelor ce vizează etica relaţiilor fami-
liale şi educaţia pentru familie poate fi structurată conform 
funcţiilor psihopedagogice. 

Educaţia pentru familie se deosebeşte de procesul de 
predare a altor dicipline, deoarece copiii sunt influenţaţi direct 
de familie, mediul social, iar pedagogul trebuie să coreleze 
influenţele şi să le ajusteze într-un mod adecvat, armonios şi 
accesibil pentru înţelegerea acestora. Acest lucru ne-a sugerat 
să evidenţiem funcţia psihopedagogică şi subfuncţiile ei. 

După cum se poate observa din grila ce urmează au fost 
evidenţiate opt forme de activitate a profesorului în comun cu 
elevii şi alături sunt identificate elementele/subfuncţiile care 
ţin de funcţia psihopedagogică. 
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Nr. 
Formele  

de activitate  
în comun 

Funcţia psihopedagogică 

1 2 3 
1. Introducerea 

în activitate 
• Incitarea interesului, captarea atenţiei  

şi implicarea elevilor în activitate. 
Asigură includerea elevilor în realizarea noilor 
sarcini educative prin prisma actualizării 
sensurilor şi scopurilor adecvate activităţii ce va 
urma. 

2. Acţiuni 
distribuite  

între  
profesor-elev 

• Distribuirea sarcinilor şi elaborarea 
strategiilor acţionale. 

Implică elevii în realizarea şi soluţionarea unor 
acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor, 
care vor conduce la obţinerea produsului final al 
activităţii. Profesorul dirijează, susţine, evaluează 
activitatea elevilor. 

3. Acţiuni 
simultane 

• Monitorizarea activităţii din partea pedago-
gului şi autodirijarea realizată de elevi. 

Direcţionează elevii spre elaborarea şi realizarea 
unui plan în comun. 

4. Acţiuni  
auto-

determinate 

• Dirijează şi verifică calitatea acţiunilor 
realizate de elevi. 

Influenţează corelarea conştientă a obiectivelor, 
precum şi îmbinarea formelor şi metodelor de 
instruire, evaluare, consolidare etc.  

5. Acţiuni 
autodirijate 

• Susţine şi dezvoltă acţiunile  
de autoeducaţiei. 

Vizează înaintarea şi experimentarea procedeelor 
de colaborare şi comunicare constructivă între 
toţi participanţii soluţionării sarcinilor didactice. 
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1 2 3 
6. Stimularea 

acţiunii 
• Susţine elaborarea şi aplicarea strategiilor 

metacognitive. 
Lărgeşte şi variază iniţiativa elevilor, incluzând 
sfera evaluării, susţinerii deciziilor luate de elevi 
pentru realizarea obiectivelor lansate. 

7. Acţiuni 
autoreglative 

• Stimularea şi elaborarea strategiilor  
de autocontrol. 

Susţine elaborarea conştientă a obiectivelor, 
conţinuturilor, precum şi de reducere a formelor 
şi metodelor de evaluare exterioară. 

8. Parteneriat  • Susţine procesul feed-back-ului şi acţiunile 
parteneriale. 

Trecerea la relaţii calitativ noi, de colaborare, 
cooperare opţională cu profesorul şi semenii în 
baza tuturor componentelor expuse. 

 
Structura demersului educativ şi funcţia  

psihopedagogică în EF 
 

Pe măsura avansării de la formele de activitate în comun 
la dialogul partenerial are loc consolidarea unui compor-
tament adecvat în situaţiile de problemă şi dilemă, se cizelează 
modurile de concepere a situaţiei şi procedeele de comunicare, 
creşte libertatea şi independenţa elevului, nu numai în 
acceptarea, dar şi în reformularea scopurilor, a obiectivelor 
activităţii, alegerii modalităţilor de realizare a acestora. Elevul 
dirijat de la început, se transformă treptat într-un partener 
creativ şi eficient, într-un emiţător de iniţiative în subiect-
actor al propriei formări. 
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Cooperarea didactică în procesul studierii disciplinelor ce 
vizează educaţia pentru familie asigură cultivarea individua-
lităţii, cristalizarea ei în situaţii etice dificile, ceea ce contribuie 
la dezvoltarea capacităţilor de autoorganizăre, autonomie a 
personalităţii, autoperfecţionare înzestrând-o cu o viziune 
proprie, deprinderi de analiză, reflecţie asupra situaţiilor 
legate de viaţa familială, cultivă creativitatea şi imaginaţia, 
onestitatea şi demnitatea. 

Studierea literaturii de specialitate [26; 30; 31; 32 etc.] şi 
propria experienţă a permis să conştientizăm că în scopul 
eficientizării procesului de învăţământ la disciplina Etica şi 
psihologia vieţii de familie, profesorul trebuie să exercite un 
ansamblu de influenţe, realizând mai multe roluri. Astfel, cad-
rul didactic care se ocupă de educaţia pentru familie, trebuie 
să fie gata de a se prezenta: 

1) în calitate de manager, care dirijează procesul de 
învăţământ şi asigură consensul cu elevii, cu ceilalţi profesori 
şi cu părinţii; 

2) în calitate de profesionist reflexiv ce se străduie să 
analizeze fundamentele etice şi psihopedagogice din viaţa de 
familie şi cele cu care se confruntă în contextul procesului 
instructiv-educativ; 

3) în calitate de model comportamental trebuie să se 
manifeste ca o personalitate integră, armonios dezvoltată ce 
posedă calităţi moral-spirituale deosebite (onestitate, bună-
voinţă, exigenţă, creativitate etc.). Trebuie menţionat faptul că 
în predarea disciplinei respective, performanţe deosebite obţin 
profesorii care cunosc viaţa de familie nu numai din sursele 
bibliografice, ci posedă experienţă proprie şi sunt capabili să 
îmbine organic experienţa cu teoria şi capacitatea de analiză a 
relaţiilor şi vieţii familiale, de diagnosticare şi corecţie a situa-
ţiilor dificile şi controversate din domeniul vizat. 
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4) în calitate de consilier al elevilor şi părinţilor este un 
observator sensibil, un îndrumător persuasiv, orientat spre 
colaborare cu familia elevilor şi colegiilor săi; 

5) în calitate de agent motivator declanşează şi susţine 
interesul elevilor, al părinţilor, incitând curiozitatea şi dorinţa 
acestora de a cunoaşte şi studia diverse fenomene ce ţin de 
viaţa familială; 

6) în calitate de agent şi partener educaţional derulează 
procesul de predare-învăţare-evaluare în baza tehnologiilor 
educaţionale moderne, aplicând activ metodele euristice şi de 
cooperare didactică care asigură plasarea elevilor în ipostaza 
de cercetător, experimentator, colaborator, stimulând auto-
perfecţionarea acestora; 

7) în calitate de lider conduce un grup (colectiv) de elevi 
în baza principiilor învăţământului formativ şi democratic; 

8) în calitate de confident al elevilor şi părinţilor; obiect de 
afecţiune, care oferă sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate; 
anticipare şi soluţionare a unor conflicte, situaţii frustrante; 

9) în calitate de informator trebuie să fie la curent cu 
toate noutăţile din domeniul vizat, corelându-le cu obiectivele 
şi conţinuturile disciplinei date; 

10) în calitate de improvizator şi tehnolog proiectează, 
elaborează, variază strategiile educaţionale, modelând pro-
cesul de învăţământ prin aplicarea variatelor forme, metode, 
procedee şi mijloace eficiente. 

Reflecţiile pe marginea comportamentului şi profesiona-
lismului pedagogului de Etică şi psihologie a vieţii de familie / 
Educaţie pentru familie a permis să concentrăm cele expuse 
într-un Model pedagogic integrativ al personalităţii acestuia 
(Figura 7). 
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Figura 7. Modelul pedagogic integrativ al personalităţii cadrului didactic specializat în domeniul EF 
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Tehnica  pedagogică Competenţa profesională Orientarea personalităţii 
pedagogului 

•Concepţia despre lume şi 
convingerile moral-etice şi 
spirituale. 

•Concepţia şi convingerile 
profesionale. 

•Orientarea spre valorile 
general-umane şi naţionale. 

•Orientarea spre idealul suprem 
şi stimularea calităţilor moral-
spirituale. 

•Respectarea normelor de 
comportare în societate, 
colectivul de muncă şi familie. 

•Unitatea conştiinţei şi 
conduitei morale. 

• Interese şi aspiraţii pentru asi-
milarea şi cizelarea cunoştin-
ţelor şi capacităţilor 
profesionale. 

•Dragostea şi stima faţă de elevi. 
•Cunoaşterea şi implementarea 

concepţiei învăţământului 
formativ. 

•Cunoaşterea tendinţelor de 
dezvoltare a familiei contem-
porane şi promovarea eticii şi 
culturii vieţii de familie. 

• Cunoaşterea şi implementarea 
finalităţilor învăţământului 
contemporan. 

• Formularea şi proiectarea 
obiectivelor, scopurilor şi 
conţinuturilor privind EF. 

• Elaborarea şi implementarea 
tehnologiilor educaţionale 
moderne privind EF. 

• Valorificarea principiilor 
etnopedagogiei. 

• Realizarea principiilor didactice; 
a inter-, pluri- şi 
transdisciplinarităţii. 

• Cunoştinţe profunde în domeniul 
pedagogiei şi psihologiei. 

• Cunoştinţe, abilităţi, priceperi şi 
deprinderi în domeniul eticii şi 
psihopedagogiei familiei. 

• Capacităţi de soluţionare a 
situaţiilor dificile în relaţiile 
profesor-elev, elev-elev, părinţi-
copii etc. 

• Cunoaşterea metodologiei 
disciplinei vizate. 

I. Cultura conduitei: 
- ţinuta, deplasarea în spaţiu, salutul; 
- mimica, gestica, pantomimica, poza; 
- respectarea normelor de politeţe; 
- maniere frumoase. 

II. Cultura concentrării: 
- echilibru psihologic; 
- mobilizarea forţelor intelectuale; 
- crearea climatului pozitiv în clasă. 

III. Cultura comunicării: 
- respectarea normelor lingvistice; 
- logica şi argumentarea; 
- expresivitatea şi plasticitatea limbajului; 
- intonaţia; 
- timbrul vocii; 
- viteza vorbirii; 
- măiestria oratorică; 
- capacitatea de aplicare a sugestiei şi 

convingerii. 
IV. Abilităţile profesionale în aspect: 

a) organizatoric; 
b) gnoseologic; 
c) informaţional-comunicativ; 
d) partenerial; 
e) formativ; 
f) instructiv-educativ, psihologic, creator. 

- comunicabilitate; 

- receptivitate; 

- empatie; 

- tact pedagogic; 

- dinamism; 

- optimism pedagogic 

(proiectare pozitivă a 

personalităţii 

elevului); 

- calităţi charismatice 

(forţa convingerii); 

- aptitudini didactice; 

- aptitudini 

manageriale. 
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Dacă analizăm personalitatea profesorului de Etică şi 
psihologie a vieţii de familie / Educaţie pentru familie prin pris-
ma Modelului praxiologic al procesului de învăţământ propus 
de E. Joiţa şi al Modelului profesiogramei, propus de V. Mân-
dâcanu [Apud 26], apare tabloul amplu de responsabilitate 
forte pentru îmbinarea şi realizarea tuturor elementelor 
antrenate în procesul de predare-învăţare-evaluare. Afirmarea 
de roluri complexe pentru actorii angajaţi, pregătirea şi reali-
zarea acţiunilor multiple în sistem, urmărirea de scopuri şi 
obiective, utilizarea de mijloace şi instrumente specifice, mo-
delarea şi dirijarea situaţiilor cu caracter formativ, evaluarea şi 
reglarea continuă, raportarea la normele şi criteriile de 
eficienţă şi calitate – toate aceste elemente, se cer realizate de 
către cadrul didactic în corelaţie cu factorii externi: sociali, 
economici, culturali şi ştiinţifici. Altfel, cursurile de Educaţie 
pentru familie / Etica şi psihologia vieţii de familie îşi vor pier-
de valoarea lor teoretică şi practică. În contextul respectiv, 
atenţionăm managerii şcolari, serviciul psihologic al unităţilor 
de învăţământ că educaţia pentru familie şi instruirea copi-
lului nu vor fi eficiente în lipsa educaţiei familiei. În toate 
statele cu un sistem avansat de instruire a tinerei generaţii, 
părinţii sunt activ implicaţi în viaţa şcolii şi sunt pregătiţi 
pentru sporirea eficienţei sale parentale. 

Conţinutul detaliat a componentelor diferenţiate în Mo-
delul pedagogic integrativ al personalităţii cadrului didactic ce 
se va ocupa de educaţia pentru familie, reflectă complexitatea 
fenomenului pedagogic vizat şi denotă necesitatea conştien-
tizării caracterului formativ, informativ, logic, axiologic, 
normativ şi sistemic al acţiunilor care vor fi desfăşurate în 
scopul realizării obiectivelor proiectate.  
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7.2. DEFINIREA OBIECTIVELOR.  
EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE ÎN GIMNAZIU ŞI LICEU 

 

Educaţia pentru familie în ciclul gimnazial şi cel liceal are 
ca scop formarea şi dezvoltarea conştiinţei morale a per-
sonalităţii elevului privind viaţa de familie, valorile familiale şi 
optimizarea relaţiilor sale cu părinţii, familia, cu sine şi lumea. 

Obiectivele curriculumului la ambele trepte rezultă, la fel 
ca şi obiectivele curriculumului obişnuit, din idealul educa-
ţional şi finalităţile sistemului de învăţământ. Idealul educa-
ţional presupune formarea unei personalităţi integre armo-
nioase, creative, apte să se conformeze la condiţiile de schim-
bare continuă, capabile de iniţiativă şi responsabilitate. Plecând 
de la această premisă, concretizăm aspectul specific al educaţiei 
pentru familie prin următoarele momente esenţiale: 
• educaţia cognitiv-constructivistă – prin intermediul do-

bândirii şi elaborării instrumentelor cunoaşterii; dezvol-
tarea prioritară a competenţelor cognitive şi dezvoltarea 
celor metacognitive prin intermediul creării instrumen-
telor de rezolvare, anticipare şi evitare a problemelor pri-
vind viaţa familială şi relaţiile de gen; 

• valorificarea principiilor şi coordonatelor educaţiei 
permanente, a conţinuturilor noilor educaţii prin impli-
carea fiecărei dimensiuni ale educaţiei (morală, inte-
lectuală, tehnologică, estetică, psihofizică) şi deziderat al 
noilor educaţii,  explorate în funcţie de particularităţile şi 
ciclurile vieţii individului şi a familiei; 

• educaţia paralelă a elevilor şi a familiei/părinţilor, ceea 
ce va fi un imbold real de iniţiere în într-un aspect al 
educaţiei permanente/învăţarea pe parcursul vieţii. 
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Finalităţile educaţiei pentru familie vor determina 
obiectivele generale (la intrarea în procesul educativ) la un 
prim nivel de percepere, vizând în esenţă: 

• stimularea elevilor în vederea cunoaşterii, şi stăpânirii 
competenţelor de convieţuire familială; 

• descoperirea propriilor aspiraţii, interese, aptitudini, 
valori privind constituirea unei imagini pozitive de 
sine în calitate de prieten, iubit, familist şi părinte; 

• evaluarea ciclului de creştere a omului, dezvoltare a 
personalităţii şi înţelegerea importanţei familiei, părin-
ţilor pentru fiecare etapă de vârstă; 

• cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor de gen, a relaţiilor 
sexuale şi a fiziologiei reproductive; 

• dezvoltarea capacităţii de a comunica eficient cu per-
soanele de sex opus. 

La un al doilea nivel de concretizare (la ieşire din pro-
cesul vizat), competenţele obţinute ţin de: 

• formarea motivaţiei şi a responsabilităţii pentru propria 
dezvoltare şi sănătate; 

• înţelegerea autocontrolului ca bază a respectului faţă 
de sine, a maturităţii şi construirii cu succes a relaţiilor 
de gen şi sex în căsnicie şi familie; 

• formarea competenţelor de a deosebi manifestările 
unui sentiment de iubire matură şi una pripită; 

• formarea competenţelor de comunicare intrafamilială, 
de armonizare a relaţiilor familiale şi implementare a 
valorilor moral-spirituale în viaţa personală şi viaţa 
propriei familii. 
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7.3. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR  
DIN CLASELE A V-A ŞI A VI-A 

 

Competenţe specifice  
La finele studierii programului EF elevii vor fi capabili: 
 

La nivel de cunoaştere: 
• a identifica funcţiile şi tipurile familiei, avantajele 

vieţii în familie; 
• a identifica valorile morale, intelectuale, estetice pe 

care se bazează viaţa familiei; 
• a caracteriza particularităţile de gen şi sex; rolurile 

sociale ale membrilor familiei; 
• a determina condiţiile unui mod sănătos de viaţă în 

cadrul familiei; 
• a descrie tradiţiile familiei autohtone privind organi-

zarea gospodăriei, amenajarea casei/locuinţei; 
• a relata despre importanţa naturii şi a artei în viaţa 

moral-spirituală a familiei; 
• a stabili condiţiile creării climatului intelectual şi mo-

ral în cadrul familiei; 
• a analiza importanţa şi manifestarea dragostei în rela-

ţiile şi viaţa de familie; 
• a explica cultura economică a familiei. 

La nivel de aplicare: 
• a compara calităţile umane acceptate în comporta-

mentul social cu cele din etica creştină şi tradiţia 
culturii poporului nostru; 
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• a demonstra prin exemple concrete că familia la toate 
popoarele lumii pune baza culturii omului; 

• a interpreta şi compara drepturile de bază ale omu-
lui/copilului cu obligaţiunile cetăţeanului, familis-
tului; 

• a argumenta necesitatea planificării bugetului şi a 
cheltuielilor familiei; 

• a explica importanţa şi valoarea simpatiei şi a prie-
teniei în cadrul familiei. 

La nivel de integrare: 
• a elabora arborele genealogic al familiei sale; 
• a elabora un cod de reguli privind comportarea mo-

ral-etică pentru propria familie; 
• a elabora o agendă de sănătate cu sfaturi pentru în-

treaga familie; 
• a întocmi un program de odihnă / activă şi pasivă 

pentru întreaga familie; 
• a elabora o agendă ce conţine sfaturi practice privind 

dirijarea resurselor materiale şi financiare în cadrul 
familiei (cu implicarea copiilor); 

• a elabora un cod de reguli privind cultura conduitei 
pentru băieţi şi fete – viitorii parteneri de cuplu; 

• a proiecta un model de amenajare a locuinţei/casei; 
• a elabora un program de activităţi intelectuale pentru 

o zi/săptămână/de odihnă; 
• a elabora un program de activităţi moral-etice pentru 

o zi şi o săptămână; 
• a elabora un program de activităţi cognitive pentru o 

zi şi o săptămână. 
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Model 

Plan-program de Educaţie pentru familie 
 

Obiective de 
referinţă 

Conţinuturi 
Activităţi şi me-
tode educative 

1 2 3 
 
• Să interpreteze for-

marea respectului 
faţă de sine şi a sen-
timentului propriei 
valori în familie; 

• să relateze despre 
importanţa 
dragostei în viaţa şi 
relaţiile de familie; 

• să elaboreze 
arborele genealogic 
al familiei sale. 

1. Eu şi universul 
familiei mele 

Respectul faţă de sine şi 
sentimentul propriei 
valori se formează 
concomitent cu cei 7 ani 
de acasă. 
Dragostea şi viaţa de fa-
milie. Viaţa, copiii şi rela-
ţiile în familie. Dragostea 
maternă şi dragostea pa-
ternă. Arborele 
genealogic al familiei. 
 

 
• Masă rotundă 

Training-ul 
• Lecturi 

comentate 
• Analiza propriei  

experienţe 
• Chestionare 
• Păianjenul 
• Discuţii dirijate 
• Discursuri 
• Comunicări 

 
• să identifice cali-

tăţile moral-etice 
pe care trebuie să le 
posede şi să le ma-
nifeste un creştin în 
cadrul familiei; 

• să compare calită-
ţile umane prevă-
zute de codul nor-
melor morale cu 
cele prevăzute de  

2. Comportamentul civi-
lizat, etica creştină şi 
familia 

În sânul familiei primim 
primele îndrumări mo-
ral-etice. Politeţea, bunul 
simţ şi buna cuviinţă 
încep în casa părintească. 
Cu rău spre bine nu 
ajungi… Codul morali-
tăţii creştine şi cultura 
interioară a omului. 

 

 
• Masă rotundă 
• Lecturi 

comentate 
• Studiul de caz 
• Comunicări 
• Dezbateri 
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1 2 3 
• etica creştină şi 

tradiţiile culturii 
noastre; 

• să elaboreze un cod 
de reguli privind 
comportarea mo-
ral-etică pentru 
propria familie. 

Tradiţiile culturii  
etice la moldoveni. 
 

• Discuţia Panel 
• Eseul 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să identifice valo-

rile morale pe care 
se bazează viaţa 
familiei; 

• să relateze despre 
rolul părinţilor şi 
bunicilor în for-
marea comporta-
mentului civilizat 
la copii; 

• să demonstreze că 
familia la toate 
popoarele lumii 
pune baza culturii 
omului. 

3. Educaţia pentru 
cultură, civilizaţie 

Etica şi eleganţa în 
familie. Educaţia prin 
valori şi pentru valori. 
Patriotismul şi 
patrimoniul spiritual al 
neamului şi familiei 
mele. Igiena gândului şi a 
cuvântului. Cultura 
comunicării în familie. 
Manierele frumoase şi 
comportamentul civilizat 
în cadrul familiei. 
Familia şi pluralismul 
cultural. Familia şi 
virtuţile morale etice la 
popoarele lumii. 

 
• Masă rotundă 
• Lecturi 

comentate 
• Dezbateri 
• Brainstorming 
• Păianjenul 
• Eseul 
• Discuţia Panel 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să determine con-

diţiile unui mod 
sănătos de viaţă în 
cadrul familiei; 

 

4. Sănătatea –  patri-
moniu familial şi 
social 

Modul sănătos de viaţă. 
Educaţia ecologică şi 
sănătatea.  

 
• Atelierul de 

creaţie 
• Exerciţiul 
• Studiul de caz 
• Convorbirea 
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1 2 3 
• să elaboreze un 

program de odihnă 
pentru întreaga 
familie; 

• să elaboreze o 
agendă de sănătate 
ce conţine sfaturi 
pentru întreaga 
familie. 

Regimul zilei şi sănătatea 
omului/elevului. 
Anotimpul şi alimentaţia 
raţională. Somnul şi 
odihna. Cultura odihnei 
în familie. Igiena per-
sonală şi igiena locuinţei. 

• Brainstorming 
• Discuţia 
• Analiza 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să descrie tradiţiile 

familiei autohtoni 
privind celebrarea 
căsătoriei, naşterii 
copiilor; 

• să întocmească un 
poster care ar con-
ţine elementele 
distinctive ale săr-
bătorilor familiale; 

• să compare dreptu-
rile de bază ale omu-
lui/copilului cu 
obligaţiunile cetăţea-
nului, familistului. 

5. Valorile poporului  
meu sunt şi valorile 
familiei mele 

Tradiţiile familiilor 
autohtone. Sărbătorile 
tradiţionale şi cele naţio-
nale în familia mea. 
Familia noastră este o 
părticică din Patria mea. 
Drepturile omului şi 
drepturile copilului noi 
le corelăm cu 
obligaţiunile şi 
responsabilităţile 
familiale. 

 
• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Lectura selectivă 
• Eseul 
• Posterul 
• Portofoliul 

elevului 
• Discuţii 

 
• să relateze despre 

frumuseţea naturii 
plaiului natal; 

• să distingă genurile 
şi speciile artei care  

6. Frumosul începe  
în sânul familiei 

Natura şi arta în viaţa fa-
miliei. Frumuseţea 
personalităţii umane se 
reflectă în comporta-
ment.  

 
• Masă rotundă 
• Lectura 
• Exerciţiul 
• Brainstorming 
• Proiectul/schiţa 
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1 2 3 
• pot fi aplicate la în-

frumuseţarea casei; 
• să elaboreze schiţe/ 

modele de vesti-
mentaţie pentru sine; 

• să proiecteze un 
model de amenajare 
al locuinţei/casei. 

Amenajarea locuinţei şi 
gustul estetic al gospo-
dinei. Eticheta şi manie-
rele frumoase. 
Frumosul şi sublimul. 
Moda şi cultura vesti-
mentaţiei. Casa mare la 
moldoveni. 

• Posterul 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să determine legă-

tura dintre inteli-
genţă, cogniţie şi 
morală; 

• să identifice condi-
ţiile creării climatu-
lui intelectual şi 
moral în cadrul 
familiei; 

• să elaboreze un 
program de activităţi 
intelectuale pentru o 
zi de odihnă. 

7. Profilul intelectual  
al familiei 

Inteligenţa, cogniţia şi 
morala. Lectura în 
familie. Cultura familiei 
şi inteligenţa. Munca 
intelectuală şi 
tehnologiile informa-
ţionale. Igiena muncii 
intelectuale. Instruirea în 
şcoală şi dezvoltarea 
intelectuală. Cunoştinţele 
şi aptitudinile. 

 
• Masă rotundă. 
• Comunicări 
• Discursuri 
• Brainstorming 
• Păianjenul 
• Posterul 
• Portofoliul 

elevului 
• Concursuri de 

poezii, desene, 
povestiri despre 
familie 

• să relateze despre 
cultura economică 
a familiei sale; 

• să argumenteze 
necesitatea planifi-
cării cheltuielilor 
familiale; 

• să întocmească o 
agendă de sfaturi 
practice privind  

8. Munca şi cultura 
economică a familiei 

Munca şi bunăstarea fa-
miliei. Hărnicia şi creati-
vitatea desemnează 
bunăstarea familiei. 
Bugetul familiei, plani-
ficarea şi cultura chel-
tuielilor.  

 
• Atelier de 

formare 
• Exerciţiul 
• Analiza 
• Studiul de caz 
• Posterul 
• Portofoliul 

elevului 
• Schiţe şi proiecte 
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1 2 3 

dirijarea/economia 
resurselor materiale şi 
băneşti în familie. 

Repartizarea bugetului la 
sfatul familiei.Coşul mi-
nim de consum al 
familiei. 

 

 
• să explice de ce fa-

milia se consideră o 
şcoală a dragostei; 

• să demonstreze 
prin exemple când 
fericirea şi armonia 
se consideră valori 
şi când – virtuţi; 

• să întocmească o 
agendă ce ar conţi-
ne sfaturi privind 
propria exersare în 
virtuţi. 

9. Familia – şcoală  
a dragostei 

Prietenia şi dragostea se 
nasc în familie. 
Dragostea fraternă. 
Fericirea şi armonia – 
valori şi virtuţi umane. 
Onestitatea, grija, 
responsabilitatea şi 
demnitatea – se învaţă de 
la părinţi. 

 
• Masă rotundă 
• Discuţii 
• Brainstorming 
• Training-ul 
• Atelierul de crea-

ţie (cu părinţii) 
• Portofoliul 

familiei 
• Eseul 
• Concursuri şi 

expoziţii ale 
lucrărilor 
dedicate familiei 

 
• să identifice 

particularităţile de 
gen şi sex; rolurile 
membrilor familiei; 

• să explice 
importanţa şi 
valoarea prieteniei 
fată-băiat. 

10. Comportarea şi 
relaţiile de gen 

Copilăria şi 
preadolescenţa: 
specificul relaţiei băiat-
fată. Relaţii şi comporta-
mente în preadolescenţă. 
Prietenia băiat-fată. Cul-
tura relaţiilor în grupul 
de referinţă. Valoarea 
prieteniei fată-băiat şi 
sexualitatea 
responsabilă. 

 
• Masă rotundă 
• Discursul 
• Sinectica 
• Jocul de rol 
• Posterul 
• Eseul 
• Comunicări 
• Prelegerea cu 

oponenţi 
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7.4. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR  
DIN CLASELE A VII-A 

 

Competenţe specifice 
La finele anului studierii programului de educaţie pen-

tru familie, elevii vor fi capabili: 
 

La nivel de cunoaştere: 
• a distinge valorile care ar contribui la formarea unei fami-

lii armonioase; 
• a interpreta necesitatea respectării preceptelor biblice în 

viaţa de familie; 
• a identifica factorii ce contribuie la menţinerea sănătăţii 

în cadrul familiei; 
• a identifica particularităţile sexualităţii umane; 
• a relata despre etica curtării, prieteniei, comunicării şi a 

relaţiilor în dragoste; 
• a interpreta însemnătatea familiei pentru om. 

 

La nivel de aplicare: 
• a clasifica calităţile de personalitate care pot fi formate în 

familie (în dependenţă de vârstă, gen); 
• a compara valorile general-umane pentru a deduce sis-

temul de valori al propriei familii; 
• scoate în evidenţă rolul căsătoriei/familiei din perspectiva 

sănătăţii spirituale a omului şi a eticii creştine; 
• a determina condiţiile ce ar optimiza sănătatea tuturor 

membrilor familiei; 
• a determina particularităţile comunicării şi a relaţiei băiat-

fată la vârsta pubertară; 
• a determina rolul tatălui şi al mamei în familie; 
• a determina particularităţile comunicării eficiente în 

cadrul familiei. 
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La nivel de integrare: 
• a elabora un program de perfecţionare morală pentru sine 

şi părinţi/familie; 
• a estima relaţiile familiale prin prisma normelor şi pre-

ceptelor eticii creştine; 
• a elabora un program familial de fortificare a sănătăţii 

pentru copii şi adulţi; 
• a formula consecinţele nefaste ale relaţiilor sexuale timpurii; 
• a elabora strategii relaţionale adecvate pentru sine în 

cadrul familiei şi grupului de referinţă; 
• a elabora un cod comportamental în relaţia băiat-fată; 
• a elabora un program de profilaxie a conflictelor familiale. 

 

Plan-program de Educaţie pentru familie 
Model 

Obiective de 
referinţă 

Conţinuturi 
Activităţi 

educaţionale 
1 2 3 

• Să identifice 
interdependenţa 
propriei valori cu 
mediul familial;  

• să clasifice calităţile 
de personalitate 
care pot fi formate 
în familie (după 
vârstă, gen); 

• să elaboreze un 
program de auto-
perfecţionare pen-
tru sine şi părinţi. 

1. Respectul faţă de sine şi 
sentimentul propriei 
valori începe din 
familie 

Cunoaşterea de sine şi 
respectul de sine – baza 
relaţiilor familiale efi-
ciente. Respectul de sine, 
responsabilitatea şi 
onestitatea în cadrul 
familiei şi a societăţii. 
Autoeducaţia şi cultura 
morală în mediul familial. 

• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Lectura ghidată 
• Studiul de caz 
• Eseul 
• Schiţe şi proiecte 
• Portofoliul 

elevului 
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1 2 3 

• să distingă valorile 
–care are contribui 
la formarea unei 
familii armonioase; 

• să compare valorile 
general-umane 
pentru a deduce 
sistemul de valori al 
familiei; 

• să estimeze valorile 
instrumentale ale 
familiei sale. 

2. Familia şi sistemul  
de valori 

Valorile general-umane: 
Adevărul, Sacrul, Binele şi 
Frumosul reprezintă 
fundamentul familiei 
armonioase şi fericite. 
Valorile neamului meu 
sunt şi valori ale familiei 
mele. 

• Atelier de 
formare 

• Discuţia dirijată 
• Chestionarul 
• Brainstorming 
• Păianjenul 
• Dezbateri 

• să interpreteze ne-
cesitatea respectării 
preceptelor biblice 
în cadrul familiei; 

• să scoată în evi-
denţă rolul căsăto-
riei ca ritual sacru 
şi cel al naşilor de 
cununie; 

• să explice de ce cre-
dinţa în Dumnezeu 
se consideră pilon 
al armonizării 
relaţiilor familiale. 

3. Credinţa, etica 
creştină şi familia 

Credinţa în Dumnezeu ca 
pilon al armonizării rela-
ţiilor familiale. 
Respectarea preceptelor 
biblice în cadrul familiei. 
Căsătoria ca ritual sacru. 
Cununia şi obligaţiunile 
soţilor. Dragostea şi 
relaţiile familiale la 
creştini. Familia şi 
dragostea în alte religii. 

• Masă rotundă 
• Lectura selectivă 
• Dezbateri 
• Comentarii 
• Brainstorming 
• Discuţia Panel 
• Conversaţii 
• Lectura ghidată 
 
 
 

• să identifice factorii 
ce menţin sănătatea 
omului şi depind 
de familie; 

4. Viaţa de familie şi 
sănătatea omului 

Familia – factor important 
de menţinere a sănătăţii.  

 
• Masă rotundă 
• Discuţia dirijată 
• Studiul de caz 
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1 2 3 
• să determine con-

diţiile ce ar opti-
miza sănătatea 
tuturor membrilor 
familiei; 

• să elaboreze un 
program de fortifi-
care a sănătăţii 
copiilor în familie. 

Modul sănătos de viaţă îl 
învăţăm de la părinţi. Ali-
mentaţia raţională şi 
sănătatea omului. Călirea 
organismului. Rezervele 
organismului uman şi 
sănătatea. Profilaxia 
maladiilor ce se transmit 
pe cale sexuală.  

• Lectura selectivă 
• Lectura  
• Eseul 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să argumenteze de 

ce familia se consi-
deră o şcoală a 
dragostei; 

• să determine parti-
cularităţile priete-
niei băiat-fată; 

• să elaboreze strate-
gii relaţionale adec-
vate pentru sine în 
cadrul familiei şi în 
grupul de referinţă.  

5. Dragostea şi prietenia  
o învăţăm în familie 

Familia o şcoală a 
dragostei. Dragostea şi 
altruismul. Prietenia şi 
colaborarea în cadrul 
familiei. Prietenia dintre 
un băiat şi o fată. 
Prietenia masculină. 
Prietenia feminină. 
Morala şi iubirea 
responsabilă. 

 
• Masă rotundă 

Sinectica 
• Brainstorming 
• Discuţia Panel 
• Portofoliul 

elevului 
• Eseul 
• Conversaţii 
• Lectură ghidată 

 
• să relateze despre 

etica curtării; 
• să determine calită-

ţile părinţilor ce 
contribuie la forma-
rea unui comporta-
ment civilizat la 
băieţi/fete; 

6. Etica curtării şi 
dragostea 

Învaţă să devii un cavaler 
adevărat. Comportarea şi 
manierele domnişoarei. 
Cum se face curte.  
Curtea şi prietenia. 
Elementele constitutive 
ale curtării. 

 
• Masa rotundă 
• Brainstorming 
• Discuţia dirijată 
• Chestionarul 
• Păianjenul 
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1 2 3 
• să elaboreze strategii 

de comportare băiat-
fată în adolescenţă. 

Etica curtării în adoles-
cenţă. Educaţia morală. 

• Portofoliul 
elevului  

• Lectura 
 

• Să identifice parti-
cularităţile sexua-
lităţii umane; 

• să determine ele-
mentele constitu-
tive ale autocont-
rolului; 

• să formuleze conse-
cinţele nefaste ale 
relaţiilor sexuale 
timpurii. 

7. Sexualitatea umană şi 
relaţiile dintre sexe 

Particularităţi de gen şi 
sex; rolurile sociale. Integ-
ritatea sexuală şi avanta-
jele ei. Autocontrolul ca o 
exersare în dirijarea cor-
pului prin spirit. Auto-
disciplina şi sexualitatea 
umană. Fiziologia şi 
psihologia sexualităţii. 

 

• Masă rotundă 
• Convorbirea 

euristică 
• Lectura specială 
• Comentariul 
• Brainstorming 
• Lectura ghidată 
• Portofoliul 

elevului 

 
• să descrie pasiunea 

sexuală şi dragostea 
adevărată; 

• să determine rolul 
tatălui şi al mamei 
în cadrul familiei; 

• să compare anato-
mia reproductivă 
feminină cu cea 
masculină 

8. Anatomia şi fiziologia 
reproductivă 

Anatomia reproductivă 
(feminină). Anatomia 
reproductivă (masculină). 
Pasiunea sexuală şi dra-
gostea adevărată. 
Avantajele dragostei 
mature. Consecinţele 
relaţiilor sexuale de până 
la căsătorie. Copilul are 
nevoie de familie; atenţia 
şi grija mamei şi al tatălui. 

 
• Atelier de 

formare 
• Lectura specială 
• Comentariul 
• Comunicarea 
• Păianjenul 
• Studiul de caz 
• Eseul 
• Dilema morală 
• Discuţia Panel 

 
• să determine parti-

cularităţile comuni-
cării eficiente în 
familie; 

9. Cultura relaţiilor 
familiale 

Etica relaţiilor familiale 
(soţ-soţie; părinţi-copii, 

 
• Masă rotundă 
• Conferinţă 

practică 
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1 2 3 
• să compare etica 

comunicării/condu
itei cu părinţii, 
fraţii, bunicii, 
rudele; 

• să elaboreze un pro-
gram de anticipare a 
conflictelor fami-
liale. 

bunici-nepoţi). Cultura 
comunicării familiale. 
Cultura comunicării cu 
bunicii. Etica relaţiilor cu 
rudele. 
Anticiparea şi soluţionarea 
conflictelor familiale. 
Toleranţa şi onestitatea în 
relaţiile familiale. 

• Expunerea liberă 
• Lectură selectivă 
• Comentariul 
• Păianjenul 
• Discuţii 
• Conversaţii 

 
• să interpreteze 

însemnătatea 
familiei pentru om; 

• să stabilească 
specificul educaţiei 
familiale; 

• să elaboreze un 
plan de acţiuni 
pentru a-şi ghida 
autoeducaţia şi 
conduita morală, 
intelectuală şi cea 
psihofizică 

10. Familia, copiii şi 
lumea în permanentă 
schimbare 

Familia te învaţă să 
trăieşti împreună cu alţii. 
Scopul familiei – 
formarea comorii 
lăuntrice a omului. 
Învăţăm a fi în familie 
prin cele patru 
dimensiuni/piloni 

- a învăţa să ştii; 
- a învăţa să faci; 
- a învăţa să trăieşti 

împreună cu alţii 
- a învăţa să fii 

Roluri noi ale părinţilor 
pentru realizarea şi 
susţinerea educaţiei 
cognitive. Familia 
pregăteşte copilul pentru 
a-şi construi cunoaşterea 
şi integrarea în societate. 

 
• Atelier de 

formare 
• Brainstorming 
• Discuţia Panel 
• Exerciţiul 
• Eseul 
• Comunicarea 
• Portofoliul clasei 
• Portofoliul 

elevului 
• Concursuri ale 

poeziei, eseului, 
desenelor, 
placatelor 

• Expoziţia 
portofoliilor 
elaborate de 
elevi 



 292 

7.5. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE A ELEVILOR  
DIN CLASELE A VIII – IX-A 

 
La finele studierii programului de educaţie pentru familie, 

elevii vor poseda următoarele competenţe: 

La nivel de cunoaştere: 
• a defini noţiunile de bază: dragostea, căsătoria, familia; 
• a defini importanţa familiei în formarea respectului de 

sine, imaginii de sine, sentimentului demnităţii; 
• a enumera calităţile de personalitate care au fost cultivate 

adolescentului de părinţi; 
• a analiza cultura relaţiilor de gen în familie din perspec-

tiva eticii creştine; 
• a identifica/caracteriza manifestările pasiunii sexuale şi a 

dragostei adevărate; 
• a distinge particularităţile anatomiei şi fiziologiei repro-

ductive feminine şi masculine. 

La nivel de aplicare: 
• a determina elementele constitutive ale respectului de 

sine şi calităţile de personalitate pe care le-a dobândit 
adolescentul în familie; 

• a interpreta cultura relaţiilor familiale şi de gen prin pris-
ma eticii creştine; 

• a determina calităţile de personalitate pe care ar dori 
adolescentul să le posede viitorul partener de cuplu; 

• a explica rolul adolescenţii în ciclul vieţii omului; 
• a relata despre cultura şi principalele reguli ale igienei 

relaţiilor intime; 
• a determina cauzele conflictelor familiale; 
• a determina funcţiile familiei; 
• a compara relaţiile sale cu tata şi mama; bunicul şi bunica 

şi aşteptările acestora privind cultura copiilor. 
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La nivel de integrare: 
• a scoate în evidenţă raportul dintre respectul de sine, 

dragostea de aproapele tău şi responsabilitatea vizavi de 
relaţiile familiale; 

• a elabora un proiect de optimizare a comunicării şi rela-
ţiilor sale cu părinţii; 

• a elabora un cod moral/comportamental pentru familie: 
soţi, copii, bunici; 

• a elabora scala propriilor valori privind viaţa de familie; 
• a elabora o agendă cu sfaturi şi recomandări privind 

modul sănătos de viaţă; 
• a elabora un program de optimizare a relaţiilor familiale; 
• a elabora un program de autoeducaţie orientat spre 

formarea competenţelor de soţ, familist şi părinte. 
Model 

Plan-program de Educaţie pentru familie 
Obiective de 

referinţă 
Conţinuturi 

Activităţi şi me-
tode educative 

1 2 3 
 
• Să definească noţiu-

nile de bază: dragos-
tea, căsătoria, familia; 

• să determine func-
ţiile familiei; 

• să compare familia 
la moldoveni/ro-
mâni cu familiile 
din alte state; 

• să elaboreze un mo-
del al familiei armo-
nioase. 

1. Familia şi societatea 
Dragostea, căsătoria şi 
familia în societatea 
contemporană. Familia: 
funcţii, tipuri de familii şi 
comportamente familiale. 
Familia – şcoală a dragos-
tei. Familia armonioasă –
fundamentul culturii şi 
societăţii. Familia într-o 
epocă a schimbării. 
Familia în SUA. 
Familia în Europa. 

 
• Masă rotundă 
• Notiţe de reper 
• Analiza 
• Studiul de caz 
• Sinectica 
• Eseul 
• Portofoliul 

elevului 
• Lectura 

independentă 
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1 2 3 
 
• să definească im-

portanţa familiei în 
formarea respectu-
lui de sine, a imagi-
nii pozitive, senti-
mentului de 
demnitate; 

• să determine calită-
ţile de personalitate 
care au fost cultiva-
te adolescentului de 
părinţi; 

• să scoată în 
evidenţă raportul 
dintre respectul de 
sine, dragostea de 
aproapele tău şi 
responsabilitate. 

2. Acceptarea de sine  
şi sentimentul 
demnităţii începe  
în familie  

Respectul de sine şi dra-
gostea de aproapele tău. 
Respectul de sine – 
imaginea pozitivă a 
propriei persoane. 
Sentimentul datoriei şi al 
responsabilităţii îl 
învăţăm de la părinţii 
noştri. 

Respectul de sine şi senti-
mentul propriei valori 
înseamnă implicare, 
competenţă, capacitate 
de a te aprecia şi 
integritate. 

 
• Masa rotundă 
• Studiul de caz 
• Analiza 
• Păianjenul 
• Discuţii 
• Eseul 
• Lectura 

independentă 

 
• să determine calită-

ţile de personalitate 
pe care le-ar dori 
adolescentul să fie 
prezente la viitorul 
său partener de 
cuplu; 

• să compare relaţiile 
sale cu tata şi cu 
mama; 

 

3. Familia şi adolescen-
tul 

Rolul familiei în deveni-
rea personalităţii 
adolescentului. 
Adolescenţa: autoiden-
tificare, autocunoaştere 
şi autocomunicare. 
Adolescenţa – vârsta og-
linzii. Relaţia adolescenţi 
– părinţi. Relaţia: tată – 
fiu, mamă-fiică, tată-fiică 
şi mamă-fiu. Cultura 
relaţiilor adolescenţi-
părinţi.  

 
• Atelier de 

formare 
• Brainstorming 
• Lectura ghidată 
• Discuţia Panel 
• Portofoliul 

elevului 
• Trainingul 
• Prelegere cu 

oponenţi 
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1 2 3 
• să elaboreze un pro-

iect de optimizare a 
relaţiilor sale cu 
părinţii. 

Adolescentul şi criza 
detaşării de familie. 
Dragostea, prietenia şi 
pasiunea în adolescenţă. 

• Comunicări 

 
• să interpreteze 

cultura relaţiilor de 
gen din perspectiva 
eticii creştine; 

• să argumenteze de 
ce familia în etica 
creştină se numeşte 
biserica mică; 

• să elaboreze un cod 
comportamental 
pentru familie (soţ, 
copii) în baza eticii 
creştine. 

4. Dimensiunea de gen  
în etica creştină 

Familia – biserica mică. 
Biblia despre familie. 
Dimensiunea de gen în 
etica creştină. Biblia 
despre etica relaţiilor 
bărbat-femeie. Bărbatul 
– protector al femeii şi 
familiei. 
Femeia alături de bărbat 
pe drumul vieţii. 
Cununia – ritual sacru. 

 
• Atelier de 

formare 
• Lectura selectivă 
• Comentariul 
• Discuţia dirijată 
• Jocul de rol 
• Eseul 
• Training-ul 
• Schiţe şi 

comunicări 
• Prelegere cu 

oponenţi 

 
• să argumenteze de 

ce familia este nu-
mită curea de 
transmisie a 
valorilor culturale; 

• să ierarhizeze 
valorile spre care 
tinde familia din 
care face parte 
adolescentul; 

• să elaboreze scala 
propriilor valori şi a 
valorilor familiale. 

5. Familia – curea de 
transmisie a valorilor 
culturale din gene-
raţie în generaţie  

Valoarea – credinţă dura-
bilă asupra unui mod de 
existenţă decent. Adevă-
rul, Binele, Frumosul şi 
Sacrul – încep în familie. 
Familia – valoare ce a tre-
cut proba timpului. Valo-
rile părinţilor şi valorile 
copiilor. Adolescentul şi 
sistemul de valori. 

• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Sinectica 
• Eseul 
• Lectura dirijată 
• Rezumatul 
• Concursuri ale 

poeziei, 
desenelor, 
picturilor etc. 
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1 2 3 
 
• să distingă 

particularităţile 
unui sentiment de 
dragoste şi a unui 
sentiment pripit; 

• să identifice 
particularităţile 
pasiunii sexuale; 

• să explice rolul 
tinereţii în ciclul 
vieţii omului; 

să manifeste 
stăpânire de sine în 
relaţiile cu sexul 
opus. 

6. Dragostea şi sexuali-
tatea 

Integritatea fiinţei 
umane şi sexualitatea. 
Integritatea sexuală şi 
avantajele ei. Dragostea 
şi capacitatea de a deo-
sebi manifestările unui 
sentiment adevărat de 
unul iluzoriu. Pasiunea şi 
apropierea sexuală sunt 
doar un component al 
dragostei. Sexualitatea 
responsabilă. Dragostea 
romantică. Relaţiile 
sexuale de până la căsă-
torie prin prisma eticii 
creştine. Cultura vesti-
mentaţiei şi sexualitatea. 

 
• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Portofoliul 

elevului 
• Discuţia Panel 
• Lectura 

selectivă 
• Eseul 
• Concursuri ale 

lucrărilor 
elevilor (poezii, 
povestiri, 
desene etc.) 

 

 
• să distingă 

particularităţile 
anatomiei şi fizio-
logiei reproductive la 
bărbat şi femeie; 

• să relateze despre 
cerinţele şi regulile 
principale ale igie-
nei relaţiilor intime; 

să elaboreze o agendă 
cu sfaturi şi reco-
mandări privind 
planificarea familiei. 

7. Familia şi sănătatea 
Anatomia şi fiziologia re-
productivă (masculină, fe-
minină). Respectarea 
principiilor moral-etice în 
sfera relaţiilor intime. Igie-
na relaţiilor intime. 
Profilaxia maladiilor 
sexual-transmisibile. 
Planificarea familiei. 
Sarcina şi naşterea. Com-
portarea soţilor în 
perioada sarcinii. 

 
• Masă rotundă 
• Brainstorming 
• Păianjenul 
• Studiul de caz 
• Trainingul 
• Sinectica 
• Elaborarea unei 

agende de 
sănătate 

• Lectura 
independentă 
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1 2 3 
 
• să identifice 

calităţile moral-
spirituale ale 
personalităţii ce 
vor contribui la 
armonizarea 
relaţiilor 
familiale; 

• să determine 
cauzele 
conflictelor 
familiale; 

• să elaboreze un 
program de 
optimizare a 
relaţiilor familiale. 

 

8. Cultura relaţiilor 
familiale 

Personalitatea 
partenerilor familiali: 
demnitate, onestitate, 
responsabilitate. 
Dragoste, cultură şi com-
patibilitate. Cultura 
comunicării în familie. 
Etica relaţiilor familiale 
şi formarea caracterului. 
Conflictele familiale şi 
strategiile de dirijare a 
acestora. 
Autoactualizarea 
personalităţii şi cultura 
relaţiilor interpersonale 
în cadrul familiei. 

 
• Masă rotundă 
• Referatul 
• Notiţe paralele 
• Lectura 

independentă 
• Comentariul 
• Exerciţiul 
• Discuţia Panel 

 
• să interpreteze 

noţiunea de 
fericire; 

• să argumenteze 
legătura dintre 
sintagma cei 7 ani 
de acasă cu educaţia 
cognitivă; 

• să elaboreze un pro-
gram de autoedu-
caţie şi formare a 
competenţelor de 
soţ, familist şi 
părinte. 

9. Educaţia cognitivă  
şi cei 7 ani de-acasă 

Fericirea omului rezidă 
în sănătate, familie şi 
profesie. 
Familia te învaţă să 
trăieşti împreună cu alţii. 
Familia pregăteşte omul 
pentru a-şi construi 
cunoaşterea. 
Învăţăm a fi, mai întâi, 
de la părinţi. 

 
• Masă rotundă 
• Eseul 
• Notiţe paralele 
• Portofoliul 

elevului 
• Lectura dirijată 
• Păianjenul 
• Concursul 

lucrărilor pe 
tema familiei 
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1 2 3 
 
• să relateze despre 

apariţia căsătoriei şi 
a familiei; 

• să compare familia 
(dinamica evoluţiei 
ei) în diverse etape 
istorice; 

• să formuleze 
caracteristicile 
esenţiale ale familiei 
contemporane. 

 

6. Căsătoria şi familia 
din perspectiva 
istorică 

Apariţia căsătoriei şi im-
portanţa ei. Etica creştină 
despre căsătorie şi fami-
lie. Familia în perioada 
preistorică. Familia în 
antichitate (Grecia anti-
că, Roma antică, Iudeea 
etc.). Familia în epoca 
medievală. Căsătoria şi 
familia în epoca Refor-
mei şi Renaşterii. Familia 
în epoca modernă. 
Familia contemporană. 

 
• Conferinţă 

practică 
• Referatul 
• Comunicări 
• Lectura selectivă 
• Discuţia Panel 
• Masă rotundă 
• Eseul 
• Rezumatul 
 

 

 
7.6. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE ÎN CLASELE DE LICEU  

(CLASELE A X-A – XII-A) 
 

La finele studierii programului, elevii vor poseda urmă-
toarele competenţe: 

 

La nivel de cunoaştere: 
• a descrie propria percepţie şi stările afective interioare 

privind imaginea de sine; 
• a caracteriza particularităţile propriei personalităţi în con-

textul asemănării/ deosebirii cu părinţii săi; 
• a defini termenii: dragoste, curte, căsătorie, familie; 
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• a caracteriza schimbările psihofiziologice şi comporta-
mentale ce au loc în organism în legătură cu maturizarea 
sexuală la fete şi băieţi; 

• a defini termenii: sex şi sexualitate; 
• a distinge particularităţile anatomiei şi fiziologiei repro-

ductive feminine/ masculine; 
• a caracteriza structura esenţa şi funcţiile familiei în socie-

tatea contemporană; 
• a identifica şi interpreta elementele constitutive ale mo-

dului sănătos de viaţă la nivelul individului şi al familiei; 
• a caracteriza maladiile sexual-transmisibile şi modalităţile 

de prevenire a acestora; 
• a descrie modalităţile de preîntâmpinare a conflictelor fa-

miliale cu caracter distructiv; 
• a distinge crizele de vârstă şi crizele vieţii de familie; 
• a analiza condiţiile şi metodele educaţiei eficiente a co-

piilor în familie. 

La nivel de aplicare: 
• a aplica tehnici de autocunoaştere şi autoexprimare, de 

luare a deciziilor privind relaţia sa cu sexul opus; 
• a argumenta de ce adevărata libertate sexuală rezultă din 

dreptul de a refuza relaţiile sexuale timpurii; 
• a compara schimbările fiziologice ce au loc în organismul 

feminin cu cele ce se produc în organismul masculin în 
perioada maturizării sexuale; 

• a deduce elementele distinctive ale culturii interioare şi 
ale culturii exterioare pe care ar trebui să le posede o 
personalitate şi un familist eficient; 

• a evidenţia, prin comparaţie, particularităţile familiei ar-
monioase şi a celei dezarmonioase; 
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• a analiza relaţiile familiale în diadele copii-părinţi, soţ-
soţie, bunici-nepoţi etc.; 

• a explica corelaţia autoactualizare-autorealizare în calitate 
de prieten/prietenă; iubit/iubită; familist, părinte; 

• a aplica strategii de dirijare a conflictelor familiale; 
• a explica corelaţia sănătate-mod sănătos de viaţă şi igiena 

personală/igiena locuinţei; 
• a deduce condiţiile optime familiale de educaţie moral-

civică, (pentru pace şi cooperare, pentru timpul liber, 
pentru familie etc.); 

• a realiza practic un test/chestionar de evaluare a atitudinii 
adolescentului faţă de căsătorie şi familie. 

La nivel de integrare: 
• a elabora un cod de reguli comportamentale privind rela-

ţiile de dragoste, în curte, căsătorie şi familie; 
• a elabora un cod personal de conduită, inclusiv de luare a 

deciziilor în comportamentul dintre sexe; 
• a elabora o agendă cu sfaturi şi recomandări privind 

igiena relaţiilor sexuale; 
• a elabora un set de recomandări pentru tinerii părinţi pri-

vind sarcina şi îngrijirea copilului; 
• a elabora un cod etic de comportare pentru copii şi părinţi; 
• a elabora o agendă pentru familie privind practicarea mo-

dului sănătos de viaţă; 
• a proiecta Modelul unei căsnicii/familii armonioase şi a 

unui familist competent şi eficient; 
• a elabora un plan de acţiuni pentru a-şi antrena/exersa 

sfera moral-volitivă privind dificultăţile vieţii de familie; 
• a elabora un proiect de educaţie a copiilor în familie. 
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Model 
Plan-program de Educaţie pentru familie 

 

Obiective de 
referinţă 

Conţinuturi 

1 2 
• Să descrie percepţiile şi 

stările afective inferi-
oare privind imaginea 
de sine; 

• să caracterizeze 
particularităţile 
propriei personalităţi 
în contextul ase-
mănării/deosebirii cu 
părinţii săi; 

• să aplice tehnici de 
autocunoaştere şi 
autoexprimare; 

• să demonstreze proce-
sul şi algoritmul luării 
deciziilor privind rela-
ţia sa cu sexul opus. 

1. Nimeni nu-şi doreşte o viaţă fără  
a se cunoaşte pe sine 

Eu şi universul meu. Eu şi 
autocunoaşterea. Imaginea de sine şi 
autoexprimarea. Valori şi virtuţi. Eu şi 
umbra mea (trăsăturile negative). 
Sentimentul propriei valori. Propria 
imagine şi încrederea în sine. Luarea 
deciziilor şi responsabilitatea o învăţăm 
de la părinţi. Respectul de sine: implicare, 
competenţă şi capacitate de a te aprecia. 
Integritatea personalităţii şi sentimentul 
demnităţii. Respectul de sine – imaginea 
pozitivă a propriei persoane începe în 
familie. 

 
• să definească noţiunile: 

dragoste, curte, căs-
nicie, familie; 

• să distingă manifes-
tările pasiunii sexuale 
de cele ale dragostei 
adevărate; 

• să elaboreze un cod de 
reguli comportamen-
tale privind relaţiile 

2. Dragostea, curtea, căsătoria  
şi familia 

Dragostea – sentiment uman complex. 
Dragostea – realitate sau iluzie. Miturile 
dragostei. Dragostea la vârsta tânără. Dra-
gostea şi compatibilitatea partenerilor. 
Etica creştină despre dragoste. Dragostea 
în cultura civilizaţiei. Dragostea, curtea, 
logodna şi căsătoria. Formarea carac-
terului, virtuţile umane feminine/mas-
culine şi dragostea. 
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în dragoste, curte şi 
familie. 

Fericit după propria dorinţă. Căsătoria şi 
familia. Etapele vieţii de familie. Familia 
tradiţională. Tendinţe în dezvoltarea 
familiei contemporane. 

 
• să utilizeze corect în 

limbaj termenii în do-
meniul sexualităţii; 

• să identifice 
particularităţile de gen; 

• să determine condiţiile 
optimale de socializare 
sexuală a personalităţii; 

• să argumenteze de ce 
adevărata libertate se-
xuală rezultă din drep-
tul de a refuza relaţiile 
sexuale timpurii; 

• să elaboreze un cod 
personal de conduită, 
inclusiv de luare a de-
ciziilor în comporta-
mentul sexual. 

3. Sex, sexualitate şi comportament 
civilizat 

Sex şi sexualitate. Aspectele dezvoltării 
sexuale în pubertate şi adolescenţă. 
Socializarea sexuală a personalităţii 
umane. 
Utilizarea termenilor sexuali şi cultura 
comunicării. Maturizarea sexuală şi 
libertatea sexuală. Identitatea rolului de 
gen şi feminitatea. Identitatea rolului de 
gen şi masculinitatea. Atracţia sexuală şi 
priceperea de a te stăpâni şi controla. 
Prietenia cu sexul opus. Integritatea 
sexuală şi avantajele ei. Deprinderile de 
sexualitate responsabilă şi 
comportamentul civilizat îl învăţăm în 
familie. Desfrâul sexual şi perversiile 
sexuale. Abuzul sexual, violenţa şi 
exploatarea sexuală. 

 
• să distingă 

particularităţile 
anatomiei şi fiziologiei 
reproductive femi-
nine/masculine; 

• să compare procesele şi 
schimbările fiziologice  

4. Anatomia şi fiziologia reproductivă 
umană 

Anatomia reproductivă feminină. Proce-
sele fiziologice şi ceasul organismului 
feminin. Procesele fiziologice şi ceasul 
organismului masculin. Fiziologia şi 
igiena relaţiilor sexuale. Compatibilitatea  
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• ale organismului femi-

nin şi ale celui 
masculin; 

• să elaboreze o agendă 
cu sfaturi şi recoman-
dări privind igiena 
relaţiilor sexuale; 

• să elaboreze un set de 
recomandări pentru 
tinerii părinţi privind 
sarcina şi îngrijirea 
copilului. 

psihofizică drept bază a unor relaţii 
stabile şi armonioase. Metode de 
planificare a familiei. Pasiunea sexuală 
reprezintă doar o componentă a iubirii. 
Sarcina şi dezvoltarea fătului. Naşterea.  
Factori şi condiţii care determină 
sănătatea fătului. 
Copilul are nevoie de ambii părinţi.  
Obligaţiunile tinerilor părinţi. Mijloace 
de contracepţie. 

 
• să analizeze condiţiile şi 

factorii ce asigură for-
marea unui comporta-
ment civilizat în familie 
şi pentru familie; 

• să deducă elementele 
distincte ale culturii 
interioare şi ale culturii 
exteriorului pe care 
trebuie să le posede un 
familist eficient; 

• să elaboreze un cod 
etic de comportare 
pentru copii şi părinţi. 

5. Etica şi arta comportamentului 
familial 

Cultura tradiţiilor moldoveneşti în cadrul 
familiei. Arta formării onestităţi/cumse-
cădeniei şi cei 7 ani de –acasă. 
Etica comportării tinerilor însurăţei.  
Onestitatea şi cultura relaţiilor familiale 
în interiorul şi în afara familiei. 
Cultura comunicării familiale. Cultura 
interioară şi cultura exteriorului soţilor. 
Secretul familiei fericite. 
Codul etic al comportării familiale. 
Manierele frumoase şi comportamentul 
civilizat se învaţă în familie. 
Familia şi respectarea drepturilor omului.  

 
• să cunoască elementele 

constitutive ale modului 
sănătos de viaţă la nive-
lul individului şi al 
familiei; 

6. Familia şi modul sănătos de viaţă 
Educaţia pentru sănătate a copiilor 
începe de la modul sănătos de viaţă din 
cadrul familiei. 
Călirea organismului.  
Alimentaţia raţională în familie.  
Odihna activă. Jigiena somnului. 
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• să explice corelaţia 

dintre igiena personală 
şi igiena locuinţei; 

• să definească feno-
menele şi termenii: 
HIV şi SIDA; 

• să caracterizeze mala-
diile cu transmitere 
sexuală şi modalităţile 
de prevenire a 
acestora; 

• să elaboreze o agendă 
pentru familie privind 
practicarea unui mod 
sănătos de viaţă. 

Cultura psihofizică şi arta convieţuirii. 
Igiena personală şi igiena locuinţei. 
Să fii sănătos este modern. 
Maladiile cu transmitere sexuală (MTS). 
Realităţi despre HIV/ SIDA. Maladiile 
infecţioase şi profilaxia lor în familie.  
Cultura relaţiilor familiale – baza 
sănătăţii familiale. 
Combaterea şi prevenirea deprinderilor 
nocive: fumatul, alcoolismul, drogarea, 
desfrâul sexual. 

 
• să descrie particularită-

ţile preîntâmpinării 
conflictelor distructive 
în cadrul familiei; 

• să cunoască crizele de 
vârstă şi crizele vieţii 
de familie; 

• să aplice strategii de 
dirijare a conflictelor 
familiale; 

• să elaboreze un plan de 
acţiuni pentru a-şi 
antrena sfera moral-
volitivă. 

7. Familia şi dificultăţile vieţii 
Conflictele familiale şi cultura 
soluţionării lor. Autoactualizarea şi 
autorealizarea personalităţii şi familia. 
Conflictul interior şi automanagementul 
propriei formări. 
Crizele de vârstă şi crizele vieţii de 
familie. 
Efectul negativ al dizolvării în partener. 
Divorţul şi etica comportării în divorţ. 
Învaţă a te stăpâni şi a te relaxa. 
Situaţii dificile, neprevăzute de Codul 
familiei şi Cultura dirijării situaţiilor 
dificile şi neprevăzute în cadrul familiei. 
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• să cunoască condiţiile 

şi metodele educaţiei 
eficiente a copiilor în 
cadrul familiei; 

• să analizeze dimensiu-
nile şi conţinuturile 
generale ale educaţiei 
familiale; 

• să elaboreze un proiect 
de educaţie a copiilor 
în familie. 

 8. Familia şi educaţia copiilor 
Vreau să fiu un părinte competent şi efi-
cient. Idealul educaţional şi familia. Viaţa  
şi cultura familiei – educă. Modalităţi şi 
metode de educaţie a copiilor în cadrul 
familiei. Valorile familiei: valorile părinţilor 
şi valorile copiilor. Formarea profilului 
intelectual al copilului. Educaţia morală în 
familie. Educaţia estetică în familie. 
Educaţia tehnologică în familie. Educaţia 
psihofizică în familie. Stilul relaţional al 
părinţilor. Educaţia copilului. 

 
• să distingă particula-

rităţile şi însemnătatea 
iubirii, curţii, căsătoriei 
şi a familiei; 

• să identifice valorile 
familiale; 

• să explice corelaţia com-
plementaritate – egali-
tate vizavi de relaţiile şi 
comportamentul 
familial; 

• să deducă condiţiile 
optime familiale de 
educaţie moral-civică 
(educaţie pentru pace şi 
cooperare, pentru 
timpul liber, pentru 
familie etc.); 

9. Familia, procesul de globalizare  
şi noile educaţii 

Curtea, căsătoria şi familia la răspântia 
mileniilor. Valorile familiale într-o epocă 
a schimbărilor. Familia: parteneriat, com-
plementarism şi egalitate. Cultura econo-
mică a familiei. Familia prin prisma 
interculturalităţii. Familia şi cultura 
juridică. Valorificarea culturală a infor-
maţiilor furnizate de mass-media. Demo-
craţia şi cetăţenia se învaţă în familie. 
Pacea şi cooperarea o preluăm din 
tradiţiile familiei 
moldoveneşti/româneşti. Munca de 
caritate şi ocrotirea naturii pentru binele 
familiei. 
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• să elaboreze un model 

al competenţelor 
necesare viitorului 
familist. 

 

 
• să caracterizeze esenţa 

şi funcţiile familiei; 
• să evidenţieze prin 

comparaţie particula-
rităţile familiei armo-
nioase şi a celei 
dezarmonioase; 

• să analizeze relaţiile 
familiale în diadele: 
soţ-soţie; copii-părinţi, 
bunici-nepoţi; 

• să elaboreze Modelul 
unei familii eficiente şi 
a unui familist 
competent. 

 10. Familia – instituţie socială  
ce a trecut proba timpului 

Familia o instituţie socială străveche. Scurt 
istoric privind apariţia şi evoluţia familiei. 
Familia – nucleul de bază al societăţii. 
Familia începe de la cuplu. Stilul vieţii 
orientat spre sine şi cel orientat spre 
familie. A avea familie şi a fi un bun 
familist este prestigios.  
Familia – o şcoală a altruismului şi a 
dragostei.  
Familia armonioasă şi familia dezarmo-
nioasă. Relaţii părinţi-copii. Relaţii 
bunici-nepoţi. Familia prin prisma eticii 
creştine.  
Familia din perspectiva tradiţiilor 
neamului. Familia contemporană:  
funcţii, tipuri, stiluri şi strategii 
relaţionale. Modele de familii eficiente şi 
familişti competenţi.  Parentalitatea 
privită ca profesie.  

 

În continuare recomandăm încă o variantă de conţinuturi 
care ar asigura individualizarea şi diferenţierea în cadrul 
procesului de educaţie pentru familie a adolescenţilor (din 
licee, colegii, şcoli polivalente). 
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CONŢINUTURI RECOMANDATE PENTRU ORELE  
DE DIRIGENŢIE, LECTORATE, ŞCOLI/ATELIERE  

PENTRU ADOLESCENŢI ŞI TINERI 
 

Modulul 1.  
Autocunoaşterea şi sentimentul propriei valori se 

învaţă în familie: 
1. Adolescenţa vârsta schimbărilor furtunilor şi pasiunilor. 
2. Respectul de sine şi sentimentul demnităţii le învăţăm în 

familie de la părinţi. 
3. Relaţiile familiale, autoexprimarea şi imaginea de sine. 
4. Paradoxul vieţii: pentru ca alţii să creadă în tine, trebuie 

mai întâi tu să crezi în tine. 
5. Învaţă să comunici cu tine însuţi – vei comunica reuşit şi 

în propria familie. 
Modulul 2. 
Dragostea – sentiment uman superior: 

1. Dragostea, curtea, căsătoria şi familia. 
2. Arta de a iubi şi a fi iubit. 
3. Dragostea altruistă şi dragostea egoistă. 
4. A iubi înseamnă a privi împreună în aceeaşi direcţie. 
5. Familia – o şcoală a stimei şi dragostei. 
6. Dragostea maternă, dragostea paternă şi dragostea fraternă. 
7. Dragostea şi pietatea în relaţiile bunici-nepoţi. 
8. Îndrăgostirea şi dragostea romantică 
9. Dragostea autentică şi dragostea pripită. 

Modulul 3. 
Bărbatul şi femeia. Sex, sexualitate şi comportament 

civilizat: 
1. Filosofia existenţei umane: iubirea, viaţa şi genealogia. 
2. Prietenia adevărată: ataşament reciproc, echitate, egalitate 

şi valori comune. 
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3. Prietenia băiat-fată. 
4. Identitatea sexuală şi rolurile sexuale. 
5. Adevărata libertate sexuală rezidă în dreptul de a refuza 

relaţiile sexuale precoce. 
6. Integritatea sexuală şi avantajele ei. 
7. Modalităţi civilizate de exprimare a sentimentelor şi a 

ataşamentului. 
8. Autodisciplina sexuală – fundamentul moralităţii şi eticii. 
9. Principiul plăcerii şi principiul realităţii. 

10. Relaţiile sexuale precoce şi formarea personalităţii. 
11. Sexualitatea responsabilă: priceperea de a te stăpâni. 
12. Agresiunea sexuală şi complexul agresorului sexual. 
13. Sexualitate şi devieri de comportament. Perversiuni 

morale şi sexuale. 
14. Cultura conduitei tinerilor reduce posibilitatea agresiunii. 
15. Desfrâul sexual şi maladiile transmisibile sexual. SIDA. 
16. Abstinenţă sexuală şi sexul protejat. 
17. Igiena şi cultura relaţiilor sexuale. 

Modulul 4. 
Cultura perpetuării genului uman. Anatomia şi fizio-

logia reproductivă: 
1. Feminitate. Anatomia reproductivă feminină. 
2. Masculinitate. Anatomia reproductivă masculină. 
3. Plăsmuirea omului şi graviditatea. 
4. Dezvoltarea intrauterină a fătului – proces anatomo-fizio-

logic şi biogenetic complex. 
5. Posibilităţi de planificare a familiei. 
6. Avantajele copilului cu doi părinţi căsătoriţi. 
7. Igiena şi cultura comportamentului în perioada gravi-

dităţii. Naşterea. 
8. Vreau să fiu un părinte competent. 
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Modulul 5. 
Etica creştină despre dragoste, căsătorie şi familie: 

1. Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi. 
2. Dragostea Agape – altruism şi onestitate. 
3. Adolescentul, ispitele vieţii şi modul creştin de viaţă. 
4. Ce ar înseamnă căsătoria să fie ţinută în toată cinstea… 
5. Cu rău spre bine nu ajungi… 
6. Oricine trăieşte în păcat este robul păcatului. 
7. Nu da şi nu lua ceea ce într-o zi va aparţine pe drept unei 

alte persoane. 
8. Femeia e creată din coasta bărbatului şi necesită ocrotire. 
9. Căsătoria – ritual sacru şi taina cununiei. 

10. Familia – biserica mică. 
Modulul 6. 
Etica relaţiilor familiale: 

1. Valoarea – virtute în acţiune. 
2. Etica şi bunele maniere în familie. 
3. Cultura relaţiilor părinţi-copii 
4. Cultura relaţiilor bunici-nepoţi. 
5. Familia – măsura culturii omului. 
6. Cultura interioară şi exterioară se învaţă de la părinţi. 
7. Etica şi eleganţa în familie. 
8. Cultura comportamentului în situaţii dificile. 
9. Cultura şi arta dirijării conflictelor familiale. 

10. Modelul etic al familiei armonioase. 
11. Modelul etic al partenerului familial. 
12. Virtuţile unui familist adevărat/eficient. 
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Modulul 7. 
Modul sănătos de viaţă al familiei – patrimoniu personal 

şi social: 
1. Sănătatea omului – sănătatea urmaşilor. 
2. Echilibrul psihologic şi diferenţele psihologice dintre 

bărbat şi femeie. 
3. Educaţia prin sănătate şi pentru sănătate începe în familie. 
4. Alimentaţia raţională în cadrul familiei. 
5. Ritmul biologic. Regimul vieţii familiei şi regimul zilei. 
6. Igiena gândului, cuvântului şi faptelor. 
7. Cultura timpului liber în familie. Odihna, relaxarea. 
8. Ecologia naturii include şi ecologia sufletului. 
9. Profilaxia maladiilor infecţioase. 

10. Profilaxia maladiilor transmisibile sexual. 
11. Cultura şi igiena vizionării emisiunilor televizate. 
12. Cultura şi igiena utilizării calculatorului/internetului. 
13. Cultura şi igiena vestimentaţiei. 
14. Cultura şi igiena locuinţei. 
15. Fumatul şi consumul de alcool. 
16. Consumul de droguri şi sănătatea omului. 

Modulul 8. 
Educaţia copiilor în familie: 

1. Idealul şi orientările axiologice ale educaţiei familiale. 
2. Ipostaza de părinţi – viitorul apropiat al tinerilor. 
3. Mai este actuală afirmarea cei 7 ani de acasă? 
4. Educaţia familială din perspectivă interculturală. 
5. Educaţia familială şi lichidarea prejudecăţilor interetnice. 
6. Educaţia morală în familie se efectuează în baza valorilor 

etice şi a virtuţilor umane. 
7. Profilul intelectual al educaţiei familiale. 
8. Munca în cadrul familiei şi educaţia prin muncă. 
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9. Educaţia frumosului prin frumos şi pentru frumos. 
10. Valorificarea pozitivă a resurselor şi disponibilităţilor 

psihofizice în cadrul familiei. 
11. Educaţia pentru democraţie, pace şi cooperare începe din 

familie de la părinţi. 
12. Familia cel mai potrivit cadru pentru realizarea conţinu-

turilor generale a educaţiei şi a noilor educaţii. 
13. Principii, strategii şi tehnologii ale educaţiei în familie. 
14. Educaţia copiilor în familia monoparentală. 

Modulul 9. 
Educaţia prin familie şi pentru familie: 

1. Cultura economică a familiei – pilon al bunăstării acesteia 
şi a unui trai decent. 

2. Armonia interioară a omului contribuie la armonizarea 
relaţiilor familiale. 

3. Compatibilitatea socială şi psihologică – condiţiile bunei 
înţelegeri în familie. 

4. Compatibilitatea intelectuală, cea moral-spirituală şi cea 
psihofizică ne face fericiţi. 

5. Extinderea propriului Eu pentru a susţine desăvârşirea 
spirituală a mea şi a partenerului meu de viaţă. 

6. Femeia şi bărbatul: asemănare, deosebire şi complemen-
taritate în familie şi societate. 

7. Maternitatea. Eu în calitate de mamă. 
8. Paternitatea. Eu în calitate de tată. 
9. Fraternitatea. Eu în calitate de frate/soră. 

10. Concubinajul. Avantaje şi dezavantaje. 
11. Familia tradiţională la moldoveni/români. 
12. Căsătoria şi familia la alte popoare. 
13. De ce familia a trecut proba timpului ? 
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14. Familia contemporană: funcţii, diferenţiere de roluri şi 
strategii comportamentale. 

15. Cultura depăşirii crizelor în viaţa familială. 
16. Familia şi copiii: raţionalitate, sensibilitate, afectivitate, 

responsabilitate şi stimă reciprocă. 
17. Modelul relaţiilor familiale este urmat de copii. 
18. Familia – mediul firesc al omului necesită ocrotire şi 

competenţa din partea acestuia. 
19. Pasiunea sexuală – element important, dar nu şi unic al 

iubirii. Iubirea agape. 
20. Dragostea autocunoaşterea, familia, autoactualizarea şi 

responsabilitatea.  
 
 

7.7. CONDIŢII DE EFICIENTIZARE A EDUCAŢIEI  
PENTRU FAMILIE A ADOLESCENŢILOR 

 
• Conţinuturile recomandate se pot restructura conform 

doleanţelor şi necesităţilor grupului de adolescenţi. 
• Activităţile educative propuse le putem depăşi în cadrul 

studierii disciplinei Etica şi psihologia vieţii de familie / a 
unui curs opţional, al Şcolii pentru adolescenţi, lectora-
telor, atelierelor de formare personală. 

• Atelierul de formare personală este foarte eficient după 
frecventarea unui curs opţional de EF din cadrul Şcolii 
pentru adolescenţi. 

• Principiile şi regulile esenţiale pe care le-am stabilit se 
reflectă într-un Cod etic al membrilor şcolii şi ale Ate-
lierului de formare personală: 
− atitudine binevoitoare şi empatică; 
− onestitate şi sinceritate la toate nivelurile relaţionale; 
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− nu se admite o atitudine moralizatoare sau una supe-
rioară/arogantă; 

− nu se critică şi nu se judecă, nu se blamează; 
− comunicarea liberă şi discuţia constructivă; 
− respectarea confidenţialităţii şi al anonimatului; 
− dreptul de a nu participa la unele discuţii şi activităţi. 

• Modalităţi de selectare a conţinuturilor: 
a) întocmirea unei liste cu subiectele pe care ar dori să le 

studieze adolescenţii (în grup, individual, colectiv); 
b) tehnica scriere liberă; 
c) brainstorming-ul; 
d) expunerea orală; 
e) fiecare participant întocmeşte o listă a subiectelor pe 

care ar dori să le asculte; 
f) chestionare pre-curs şi chestionare post-curs. 

• Un model de chestionar EF (pre - curs) 
1. Ce subiecte ai dori să studiezi? 
2. Ce modalităţi de educaţie pentru familie alegi: cursul 

opţional, Şcoala pentru adolescenţi, Atelierul formării 
personale în EF, lectoratul etc. 

3. Vei discuta cu părinţii subiectele studiate/cercetate ? 
4. Ce ai alege/dori: 
− să mă cunosc mai bine; 
− să-mi clarific valorile şi virtuţile; 
− să mă stimez mai mult; 
− să mă apreciez şi să mă perfecţionez; 
− să-mi cunosc propria sexualitate mai bine; 
− să ştiu avantajele vieţii de familie; 
− să conştientizez capacitatea şi forţa luării deciziilor; 
− să înţeleg esenţa dragostei adevărate; 
− să iau decizii adevărate privind relaţia cu sexul opus; 
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− să comunic eficient; 
− să mă simt firesc în relaţiile cu persoanele de sex opus; 
− să cunosc mai multe despre sexualitate şi dragoste; 
− să cunosc mai multe despre contracepţie; 
− să cunosc metode de profilaxie a maladiilor transmi-

sibile sexual şi HIV – SIDA; 
− să fiu mai pregătit pentru viaţa de familie. 

5. Care-ţi sunt aşteptările privind EF ? 
 

Metode şi tehnici aplicate în educaţia  
pentru familie 

Strategiile prin care conţinutul curriculumului EF capătă 
funcţionalitate, sens şi valoare sunt variate. Pot fi aplicate 
strategii inductive şi deductive, expozitiv-euristice, stimulativ-
evaluative, de dezvoltare a gândirii critice, de învăţare prin 
colaborare, de modelare etc. 

Prezentăm concis un ansamblu de metode care s-au dove-
dit a fi mai eficiente în activităţile realizate cu adolescenţii. 
• Studiul de caz – o modalitate de analiză a unei situaţii 

specifice, particulare (reale sau modelate), care există sau 
poate apărea în viaţa privată a persoanei. În educaţia 
pentru familie vom aplica metoda vizată în vederea: 
studierii, diagnosticării, soluţionării sau transformării 
unei anumite situaţii. Trebuie să ţinem cont că cazurile 
pot avea caracter pozitiv şi negativ. Utilizarea metodei se 
finalizează cu o informaţie de elucidare detaliată a cazului 
şi a strategiilor de soluţionare a dificultăţilor. 

• Expunerea – o metodă complexă de comunicare siste-
mică şi continuă a cunoştinţelor pe cale verbală nonver-
bală şi demonstrativ – intuitivă. 
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În educaţia pentru familie utilizăm mai frecvent următoa-
rele forme de expunere: descrierea, explicaţia, povestirea; 
uneori prelegerea îmbinată cu prezentări Power-Point. 

• Conversaţia euristică oferă posibilitate adolescentului de 
a descoperi, înţelege şi a argumenta cunoştinţele dobân-
dite. Întrebările se pregătesc din timp şi au caracter prob-
lematizat sau care incită reflecţia. 

• Dezbaterea – se caracterizează printr-un schimb de opi-
nii în baza analizei profunde a unei probleme. 

• Brainstorming-ul (asaltul de idei) – o modalitate comp-
lexă de a elabora un flux continuu de idei în mod spon-
tan, privind o anumită problemă. Se lucrează în grup la o 
masă rotundă, atmosferă deschisă, echilibrată, respectând 
următoarele etape: anunţarea problemei, emiterea ideilor 
fără nici o interdicţie, încheierea şi evaluarea ideilor, 
realizarea concluziilor. 
Aceleaşi posibilităţi le comportă variantele de brainstor-
ming: brainstorming-ul scris şi brainsketching (brainstor-
ming cu schiţe). 

• Sinectica – o modalitate de creaţie în grup asemănătoare 
cu brainstorming-ul, dar care permite evaluarea critică 
imediată a ideilor, admite continuarea, asocierea, optimi-
zarea ideilor. Sinectica oferă posibilităţi de elaborare a 
modelului, experimentare şi aplicare în practică a ideilor. 

• Jocul de rol – metodă ce permite interpretarea unor 
roluri sau efectuarea acţiunilor simulate. Ea asigură par-
ticipanţilor încercarea anumitor comportamente, expri-
marea unor emoţii şi sentimente, experimentarea unor 
puncte de vedere, acţiuni etc. Mai eficient va fi jocul de 
rol utilizat în grupuri mici sub formă de psihodramă. 
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• Sociodrama – o modalitate eficientă pentru studierea şi 
psihoterapia grupului familial, care constă dintr-o impro-
vizare a unui scenariu în care fiecare subiect are un anu-
mit rol. Trăirea acestuia contribuie la conştientizarea cau-
zelor unor conflicte, tensiuni, astfel ajutând persoanelor 
implicate la elaborarea strategiilor de soluţionare a lor. 

• Organigrama – modalitatea de prezentare grafică, sche-
matică a organizării, subordonării relaţiilor ce se mani-
festă în grupul familial, în care se evidenţiază statutele, 
rolurile membrilor acestuia, obiectivele, corelaţiile inter- 
şi intranivelare. 

• Exerciţiul structurat – o modalitate complexă de exer-
sare prin:  
a) alegerea obligatorie a unei soluţii/posibilităţi; 
b) finisarea cazului/situaţiei; 
c) finalizarea ideilor/frazelor de tipul: am studiat…, am 

aflat…., am înţeles…, etc.; 
d) finalizarea opiniilor sau construirea controverselor; 
e) stabilirea asemănărilor/deosebirilor; avantajelor/deza-

vantajelor etc. prin completarea graficului T; 
f) elaborarea sintezelor, a concluziei. 
Mai pot fi aplicate astfel de forme de organizare-desfăşu-

rare a activităţilor că: masa rotundă, discuţia Panel, lectura 
ghidată, atelier de formare; training, conferinţe practice, 
concursuri etc. 

 
7.8. ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII PRIVIND EDUCAŢIA  

PENTRU FAMILIE 
 

Tematica EF în munca cu părinţii trebuie să fie abordată 
din perspectiva a patru poziţii în care pot fi îmbinate: 
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I – influenţele din partea administraţiei instituţiei şi 
comitetului părintesc; 

II –  influenţele din partea serviciului psihologic al 
instituţiei; 

III –  influenţele din partea dirigintelui; 
IV – influenţele din partea profesorilor în cadrul predării 

disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ. 
 

Una dintre cele mai eficiente modalităţi de informare/for-
mare a părinţilor privind problemele vieţii de familie este 
Universitatea / Şcoala pentru părinţi, Consiliul care este ales 
(apoi aprobat prin ordinul administraţiei) de către colectivul 
pedagogic şi cel părintesc. În calitate de conducător poate fi 
numit psihologul instituţiei sau profesorul de Etică şi psiho-
logie a vieţii de familie. Membri ai Consiliului respectiv pot fi 
câţiva diriginţi versaţi în problemă, 2-3 părinţi propuşi din 
partea comitetului părintesc, medicul, 2-3 elevi din clasele de 
liceu şi un membru al administraţiei. 

Scopul activităţilor cu părinţii: rezidă în aprofundarea 
cunoştinţelor şi cizelarea competenţelor privind optimizarea 
culturii relaţiilor familiale şi a educaţiei copiilor.  

Obiectivele generale: 
• Umanizarea şi democratizarea educaţiei prin participarea 

şi pregătirea părinţilor la luarea deciziilor privind educa-
ţia copiilor lor. 

• Optimizarea comunicării şi a relaţiilor familiale din per-
spectiva consolidării culturii morale şi psihopedagogice a 
adulţilor (părinţilor). 

• Consolidarea unităţii dintre conştiinţa educativă a părin-
ţilor şi conduita adecvată privind propria viaţă de familie 
şi educaţia pentru familie a copiilor săi. 



 318 

• Informarea părinţilor în problemele esenţiale privind 
pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie. 

• Cunoaşterea climatului familial, al comportamentului 
parental şi al relaţiilor adolescenţi-părinţi. 

• Asistarea psihopedagogică a familiei în care apar situaţii 
dificile/conflictuale cu adolescenţii. 

• Formarea competenţelor privind cultivarea unui mod 
sănătos de viaţă la adolescenţi. 

• Cizelarea competenţelor parentale privind educaţia de gen 
şi sex şi formarea atitudinii pozitive faţă de viaţa de familie. 

• Informarea părinţilor privind educaţia pentru familie a 
adolescenţilor şi tinerilor. 

• Consolidarea motivării şi deschiderii pentru învăţarea/ 
interiorizarea modelului comportamental de familist şi 
părinte eficient. 
În acest context la finele studierii programului, părinţii 

vor poseda următoarele competenţe: 
La nivel de cunoaştere: 

• a identifica funcţiile familiei/părinţilor privind educaţia 
copilului; 

• a defini particularităţile de vârstă şi de personalitate ale 
preadolescentului şi ale adolescentului; 

• a conştientiza faptul că sentimentul propriei demnităţi va 
contribui la formarea respectului faţă de sine la copil; 

• a identifica factorii şi componentele unui mod sănătos de 
viaţă a individului şi a familiei; 

• a relata şi argumenta despre importanţa religiei, a eticii 
creştine pentru armonizarea relaţiilor familiale; 

• a distinge valorile şi virtuţile pe care le transmite urma-
şilor săi familia; 

• a descrie funcţiile şi competenţele şi funcţiile unui familist 
şi părinte eficient. 
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La nivel de aplicare: 
• a deduce factorii, condiţiile, strategiile şi modalităţile de 

educaţie a preadolescentului şi a adolescentului în cadrul 
familiei; 

• a stabili scala valorilor şi a virtuţilor copilului său; 
• a determina condiţiile armonizării relaţiilor familiale; 
• a analiza căsătoria şi familia din perspectiva eticii creştine; 
• a determina greşelile şi erorile modului de viaţă practicat 

în propria familie; 
• a deduce avantajele şi limitele stilurilor şi strategiilor 

comportamentale în propria familie; 
• a inventaria trăsăturile de personalitate necesare unui 

bărbat şi unei femei pentru a-şi întemeia o familie armo-
nioasă şi durabilă. 

 

La nivel de integrare: 
• a elabora un program de acţiuni privind optimizarea 

imaginii de sine în corelaţie cu familia; 
• a formula un set de recomandări privind autoeducaţia 

moral-etică, cea de gen şi sex şi de luare a deciziilor; 
• a perfecţiona cunoştinţele şi competenţele privind familia 

şi educaţia copiilor din perspectiva eticii creştine; 
• a întocmi un cod de reguli moral-etice pentru sine şi 

întreaga familie; 
• a elabora un program amplu de sănătate pentru familie 

(regim de viaţă al zilei, alimentar, de odihnă etc.); 
• a proiecta strategii de dirijare şi soluţionare a conflictelor 

familiale (copii-părinţi, soţ-soţie, bunici-nepoţi etc.); 
• a completa Portofoliul familiei cu un program de educaţie 

şi pregătire a preadolescentului/adolescentului pentru 
viaţa de familie. 
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Model 
Plan-program de Educaţie pentru familie 

 

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate 
1 2 

 
• Să conştientizeze că 

sentimentul propriei 
demnităţi va 
contribui la formarea 
respectului faţă de 
sine; 

• să descrie competen-
ţele şi funcţiile unui 
familist şi părinte 
eficient; 

• să elaboreze un pro-
gram de acţiuni 
pentru sine privind 
optimizarea imaginii 
de sine în corelaţie cu 
familia. 

Modulul 1. Sentimentul propriei valori  
şi familia 

• Respectul de sine şi sentimentul demni-
tăţii umane ca factori decisivi în educaţia 
copilului. Imaginea şi reputaţia de 
familist şi de părinte. 

• Autorealizarea personală – strategie efi-
cientă de educaţie a copiilor în familie. 
Personalitatea. Profesiunea de părinte. 
Principalele însuşiri ale personalităţii. 

• Periodizarea de vârstă a omului. 
• Restructurări anatomo-fiziologice, nevoile 

şi instrumentarea psihică a individului. 
• Crizele de vârstă şi viaţa în cadrul 

familiei. Depăşirea crizelor. 
• Importanţa familiei pentru om şi dezvol-

tarea sentimentului propriei valori. 
• Familia pe care şi-o doreşte 

preadolescentul şi adolescentul.  
• Competenţa şi eficienţa parentală. 

• să cunoască 
particularităţile de 
vârstă şi personalitate 
ale preadolescentului; 

• să deducă factorii con-
diţiile, strategiile, mo-
dalităţile educaţiei 
adolescentului în 
familie; 

Modulul 2. Preadolescenţa perioadă de 
tranziţie de la copilărie la adolescenţă 

• Preadolescenţa (pubertatea) – perioada 
modificărilor intense şi multiple. 

• Cum să cunoaştem preadolescentul şi 
orientarea lui spre autocunoaştere. 

• Relaţia părinţi-preadolescent. Cultura 
comunicării cu preadolescentul şi etica 
relaţiilor familiale. 
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1 2 
• să elaboreze o agendă 

cu sfaturi pentru 
băieţi/ fete privind 
cultura relaţiilor în 
prietenie, dragoste, 
curte. 

• Relaţia părinţi-preadolescent. Cultura 
comunicării cu preadolescentul şi etica 
relaţiilor familiale. 

• Preadolescentul şi pregătirea lui pentru 
viaţa privată. Băieţii trebuie educaţi în 
compasiune pentru fetiţe/femei şi fetiţele 
în compasiune pentru băieţi/bărbaţi. 

 
• să caracterizeze parti-

cularităţile de vârstă 
şi personalitate la 
adolescenţi; 

• să formuleze un set 
de recomandări 
privind autoeducaţia 
moral-etică de gen şi 
de luare a deciziilor; 

• să stabilească scala 
valorilor şi a 
virtuţilor copilului 
său. 

Modulul 3.Adolescenţa –perioadă de 
tranziţie spre maturitatea responsabilă 

• Caracteristica generală a vârstei 
adolescentine. Devenirea personalităţii 
adolescentului şi valorile familiale. 

• Discutarea în familie împreună cu 
adolescentul a problemelor privind 
sexualitatea omului. 

• Prietenia, autodisciplina şi procesul de 
luare a deciziilor la vârsta adolescentină. 

• Adolescentul şi relaţiile de gen şi sex. 
Empatie, compasiune şi tact. Formarea 
sexualităţii responsabile. Să diminuăm 
deprinderile negative de comportare şi să 
ne debarasăm de ele în cadrul familiei. 

 
• să cunoască particu-

larităţile dragostei 
mature ca factor de 
întemeiere a unei 
familii durabile; 

• să determine 
condiţiile armonizării 
relaţiilor familiale; 

Modulul 4. Dragostea şi sexualitatea 
orientate spre armonizarea relaţiilor 

familiale 
• Dragostea, căsătoria şi familia. Miturile 

dragostei şi cultura relaţiilor familiale. 
• Familia armonioasă şi familia dezarmo-

nioasă. Condiţiile unei căsătorii reuşite 
pot deveni şi condiţiile unei familii 
durabile. 
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1 2 
• să proiecteze elemen-

tele de bază ale unei 
convorbiri despre gen 
şi  sex; etica conduitei 
cu preadolescentul/ 
adolescentul. 

• Bărbatul şi femeia. Colaborare sau 
confruntare. Particularităţile de gen şi 
sex; armonizarea relaţiilor familiale. 

 

 
• să relateze despre im-

portanţa religiei, a 
eticii creştine pentru 
armonizarea relaţiilor 
familiale; 

• să analizeze căsătoria 
şi familia prin prisma 
eticii creştine; 

• să-şi perfecţioneze 
cunoştinţele şi 
competenţele privind 
familia şi educaţia 
copiilor din 
perspectiva eticii 
creştine. 

Modulul 5. Familia şi educaţia copiilor 
prin prisma eticii creştine 

• Dragostea, curtea, căsnicia prin prisma 
eticii creştine. Legământul de căsătorie şi 
sentimentul de siguranţă consolidează 
virtuţile omului. 
Familia – Biserica mică. 
Ispitele vieţii şi modul creştin de viaţă. 
…Copiii copiilor – cununa bătrânilor… 
Cum să facem ca părinţii să fie slava 
copiilor? 
Binele, Adevărul, Frumosul, Sacrul în 
cadrul familiei. 

• Onestitatea şi fidelitatea se formează în 
familie. Cu rău spre bine nu ajungi. 

 
• să analizeze 

elementele culturii 
interioare şi a celei 
exterioare care se 
formează în cadrul 
familiei; 

• să proiecteze strategii 
de dirijare, 
soluţionare a 
conflictelor familiale; 

Modulul 6. Cultura relaţiilor familiale 
• Familia – măsura culturii omului. 

Valorile şi normele moral-etice de 
comportament în cadrul familiei. 

• Cultura interioară şi exterioară se învaţă 
de la părinţi. 

• Cultura relaţiilor părinţi-copii. 
• Cultura şi arta dirijării conflictelor 

familiale. Comunicarea şi 
comportamentul în situaţii dificile. 
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1 2 
• să elaboreze un cod 

de reguli pentru sine 
şi întreaga familie. 

• Modelul familiei armonioase. Virtuţile 
unui familist eficient. Codul bunelor 
maniere în familia tradiţională. 

• să identifice factorii şi 
componentele unui 
mod sănătos de viaţă 
a individului şi a 
familiei; 

• să determine greşelile 
şi erorile modului de 
viaţă practicat în 
propria familie. 

• să elaboreze un 
program amplu de 
sănătate pentru 
familie (regim de 
viaţă, al unei zile, 
regim alimentar, de 
odihnă etc.). 

Modulul 7. Modul demn şi sănătos  
de viaţă se învaţă în familie 

• Sănătatea familiei. Elementele 
constitutive ale modului demn şi sănătos 
de viaţă în cadrul familiei. 

• Cultura psihofizică şi fortificarea sănă-
tăţii adulţilor şi copiilor în cadrul fami-
liei. Educaţia pro-sănătate. 

• Alimentaţia raţională. Regimul şi raţia 
alimentară. Importanţa apei pentru om. 

• Igiena personală şi igiena locuinţei. Gim-
nastica, cultura fizică, odihna în familie. 

• Profilaxia maladiilor infecţioase şi a celor 
transmisibile sexual, SIDA. 

• Deprinderile negative: fumatul, consu-
mul alcoolului, administrarea excesivă a 
medicamentelor. Problema narcomaniei. 
Cum să preîntâmpinăm şi cum să 
combatem viciile şi deprinderile nocive. 

 
• să identifice funcţiile 

familiei/părinţilor pri-
vind educaţia 
copilului; 

• să distingă dimensiu-
nile şi finalităţile 
educaţiei; 

 

Modulul 8. Viaţa de familie şi educaţia 
copilului 

• Familia şi valorile educative. Idealul 
educaţional şi dimensiunile educaţiei. 
Strategii educative parentale: forme, 
metode, mijloace. Stilul educativ familial. 

• Educaţia morală: formarea conduitei 
civilizate. Respectarea drepturilor 
copilului. Profilul intelectual al educaţiei 
familiale. 
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1 2 
• să deducă avantajele 

şi limitele stilurilor şi  
strategiilor educative 
familiale; 

• să-şi completeze 
portofoliul familiei 
cu un program de 
educaţie şi pregătire a 
preadolescenţilor/ 
adolescenţilor pentru 
viaţa de familie. 

• Educaţia moral-civică. Educaţia 
economică. Educaţia prin frumos şi 
pentru frumos. Educaţia pentru timpul 
liber. Banii de buzunar responsabilitatea 
şi cultura economică 

• Munca – mijloc şi scop al educaţiei în 
cadrul familiei. Aprobarea şi 
dezaprobarea. 

• Principii, strategii şi tehnologii ale 
educaţiei familiale. Educaţia copiilor în 
familia monoparentală. Educaţia şi 
organizarea vieţii copiilor în familia 
reconstituită. 

• Educaţia şi relaţia cu copiii în caz de 
divorţ. Etica relaţiilor în divorţ. Tata în 
calitate de educator. Mama în calitate de 
educatoare. Bunicii în postură de 
educatori. 

 
• să distingă valorile şi 

virtuţile pe care le 
transmite urmaşilor 
săi familia; 

• să elaboreze un pro-
gram de autoperfec-
ţionare (ca familist şi 
părinte); 

• să demonstreze copii-
lor prin exemple şi 
cazuri concrete im-
portanţa şi avantajele 
vieţii de familie. 

Modulul 9. Educaţia pentru o familie 
armonioasă şi durabilă 

• Familia armonioasă şi durabilă – model 
pentru tânăra generaţie. Familia tradi-
ţională şi tendinţe în dezvoltarea familiei 
contemporane. Familia de tip egalitar. 

• Dragostea matură, autoangajamentul şi 
responsabilitatea partenerilor familiali. 
Modelul familiei armonioase. Modelul 
familistului eficient. 

• Valorile şi virtuţile părinţilor sunt 
interiorizate de copii. Particularităţi de 
gen şi sex şi diferenţiere a rolurilor 
familiale şi parentale. 
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1 2 
 
• să enumere calităţile 

pe care trebuie să le 
dezvolte şi să le 
posede un viitor 
familist (femeie, 
bărbat); 

• să caracterizeze trăsă-
turile de personalitate 
necesare unui bărbat 
şi unei femei pentru 
a-şi întemeia o 
familie armonioasă şi 
durabilă; 

• să elaboreze o agendă 
cu recomandări, sfa-
turi pentru copiii săi 
privind viaţa de 
familie (în prezent şi 
de perspectivă. 

Modulul 10. Educaţia pentru familie – 
condiţie optimă de valorizare a 

personalităţii umane 
• Familia durabilă – valoarea specifică a 

neamului nostru. Funcţii, strategii şi 
tipuri de familii şi parteneri familiali. 

• Autoactualizarea şi autorealizarea 
personalităţii copilului începe în familie. 
Imaginea părinţilor ca model de 
autorealizare şi responsabilitate. 

• Relaţiile armonioase dintre părinţi ca 
model comportamental pentru copii în 
calitate de viitori familişti. 

• Familia – o şcoală a dragostei. Dragostea 
adevărată. Dragostea maternă. De ce 
mamă are nevoie copilul. 

• Dragostea paternă. De ce tată are nevoie 
copilul. 

• Ce înseamnă o familie fericită. Ce fel de 
familie îşi doreşte bărbatul. Ce fel de 
familie îşi doreşte femeia. Ce fel de soţi 
ne dorim? Compatibilitatea maritală şi 
compromisul marital. 
Complementaritatea, asemănarea şi 
contrastul partenerilor: soţilor şi copiilor. 
Autoperfecţionarea morală. Formarea 
personală continuă şi familia. 
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7.9. SUGESTII METODOLOGICE GENERALE  
PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE  

 

• Imaginea specialiştilor care vor lucra cu părinţii (diri-
ginţi, psihologi, medici etc.) trebuie să fie completată şi 
susţinută de cea a unor profesionişti competenţi, cetăţeni şi 
familişti eficienţi. 

• Selectarea temelor şi elaborarea proiectului se reali-
zează împreună cu părinţii. 

• Se stabileşte un orar comod şi funcţional al activi-
tăţilor: exemplu: adunările de părinţi se organizează o dată la  
2 luni, iar şedinţele Universităţii/Şcolii pentru părinţi o dată la 
2 săptămâni. 

• Activităţile în cadrul Universităţii/Şcolii pentru părinţi 
se desfăşoară într-o atmosferă liberă, cordială, şi într-o 
succesiune logică, asigurând informarea şi clarificarea situaţii-
lor de problemă sau exersarea anumitor priceperi. 

• Se ia în considerare că învăţarea/ formarea adulţilor 
este axată pe două aspecte intrinseci: motivaţie şi proces. 

Motivaţia diferă de la un părinte la altul în dependenţă de 
nivelul culturii acestuia, nivelul aspiraţiilor, capacităţilor inte-
lectuale şi parentale, aptitudini, caracterul şi particularităţile 
însuşitei copilului, atitudinii lui faţă de şcoală, profesori, nive-
lului de educabilitate al acestuia şi părintelui. 

Dirigintele trebuie să desfăşoare activităţile cu părinţii 
într-un mod firesc şi interesant, creativ, centrat pe cordialitate 
şi deschidere. 

• Relaţiile şi comunicarea axate pe empatie, tact, dina-
mism, receptivitate, trebuie să fie orientate spre poziţia socio-
centrică, în centrul căreia se plasează reprezentările de tipul: 
noi facem; noi decidem, noi acţionăm astfel… etc. Poziţia 
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vizată permite să formăm/cizelăm deprinderile de colaborare/ 
parteneriat la părinţi şi să anihilăm reprezentările egocentrice 
de tipul eu am hotărât, hai să facem ce spun eu, eu vreau etc. şi 
cele alterocentrice: tu eşti vinovat, tu eşti obligat etc., care 
produc foarte multe conflicte familiale, mai cu seamă, la vârsta 
pubertară şi adolescentină a copiilor. 

• Este bine gândit şi pregătit locul desfăşurării activit-
ăţilor, fiind o sală spaţioasă, comodă, amenajată cu toate mij-
loacele necesare: calculator, proiector, postere, planşe etc. 

• Părinţii vor fi trataţi cu seriozitate şi simpatie, respect 
şi răbdare. 

• Nu se admit învinuirile, reproşurile, tonul moralizator 
de mentor sau o atitudine superioară, arogantă. 

• Se organizează un stand special pentru părinţi unde se 
vor afişa posterele executate la tema studiată, o Mapă trans-
misibilă cu materiale adăugătoare (sfaturi, recomandări, mo-
dele, exerciţii etc.) şi se propune ca părinţii să-şi elaboreze un 
Portofoliu al familiei, care va fi completat la fiecare activitate 
cu diverse materiale: sugestii, informaţii/recomandări, remedii 
şi aplicaţii pentru optimizarea relaţiilor şi a educaţiei familiale. 

• În caz dacă unii părinţi au lipsit de la o activitate se 
propune ca să fie studiată la domiciliu Mapa transmisibilă cu 
materiale de la şedinţa în cauză. 

• Evaluarea programului din cadrul Universităţii/Şcolii 
pentru părinţi poate fi realizat prin: sondaje de opinii, scale de 
evaluare a satisfacţiei/insatisfacţiei, observarea rezultatelor ce 
ţin de comportamentul copiilor şi al părinţilor. 

Forme şi metode recomandate: 
− adunări/şedinţe cu părinţii; 
− consultaţii în grup; 
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− conferinţe/mese rotunde; 
− Universităţi/Şcoli pentru părinţi; 
− Ateliere de formare parentală; 
− vizite la domiciliu; 
− training-uri; 
− discuţii cu participarea părinţilor şi elevilor; 
− expunere şi discuţii cu invitarea diferitor specialişti 

(medic, psiholog, psihiatru etc.); 
− prelegere/dezbatere; 
− demonstrarea filmelor, diapozitivelor etc. 
− studiul de caz; 
− portofoliul familiei; 
− conversaţii euristice; 
− chestionare de opinii; 
− problematizarea; 
− lectura etc. 

Metodele activ – participative sunt cele mai eficiente în 
munca cu părinţii. 

 
 

7.10. EVALUAREA PROGRAMULUI CENTRAT  
PE EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE 

 

Propunem câteva probe de evaluare a unor aspecte pri-
vind pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie.  

1. Chestionar de opinii privind căutarea identităţii 
1. Cine sunt eu ? 
2. Ce doresc eu în viaţă ? 
3. Ce calităţi posed ? 
4. Care sunt slăbiciunile mele ? 
5. Care calităţi de ale mele îmi plac ? 
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6. Ce trăsături aş dori să le dezvolt ? 
7. Care sunt activităţile tale preferate în cadrul familiei ? 
8. Numeşte câteva (3-4) calităţi de ale mamei care-ţi plac. 
9. Numeşte câteva (3-4) calităţi de ale tatălui care-ţi plac. 

10. Enumeră câteva trăsături de ale mamei de care ai dori să 
se debaraseze ea. 

11. Enumeră câteva trăsături de ale tatălui de care ai dori să 
se debaraseze el. 

12. Care sunt valorile pe care le vei urma în viaţă ? 
 

2. Cunoaşte-te pe tine însuţi 
Gânduri şi fapte ce mă caracterizează 

 

I. Eu gândesc despre mine III. Faptele mele 
Consider că sunt: bun/ă 
receptiv/ă, sensibil/ă; altruist/ă, 
modest/ă, onest/ă; atent/ă; dur/ă; 
sincer/ă; credul/ă; încăpăţânat/ă; 
optimist/ă; arogant/ă; insistent/ă, 
inteligent/ă; reţinut/ă; paşnic/ă; 
timid/ă; anxios/oasă; 
răzbunător/oare; inteligent/ă; 
volitiv/ăreţinut/ă; creativ/ă; 
pedant/ă; hotărât/ă; nehotărât/ă; 
frumos/oasă, mobil/ă; 
prietenos/oasă; principial/ă; 
mândru/ă, etc. 

• ajut frecvent părinţii; 
• sunt preocupat de sport; 
• pregătesc sistematic 

lecţiile; 
• citesc foarte mult; 
• comunic adecvat cu 

colegii de clasă; 
• prietenesc onest cu o 

fată/ un băiat; 
• timpul liber îl petrec la 

discotecă, bar, 
bibliotecă, turism etc. 

II. Eu aşi dori să fiu: IV. Plan de acţiuni 
pentru formarea 
personală / 
autoeducaţie 
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3. Chestionar Analizează-ţi sentimentele 
1. Este mai bine să te căsătoreşti cu oricine decât să rămâi 

singur întreaga viaţă ? 
2. Poţi iubi pe cineva pe care nu-l cunoşti bine ? 
3. Prima întâlnire dintre două persoane poate naşte un 

sentiment puternic? 
4. Pasiunile fulgerătoare dintre două persoane durează mult ? 
5. Un cuplu care se iubeşte cu adevărat, pe parcursul vieţii 

rămâne la vârful intensităţii emoţionale de la început ? 
6. De ce dragostea bazată numai pe pasiune se consideră 

egoistă şi temporară ? 
7. De ce singura posibilitate de a distinge între pasiune şi 

dragostea adevărată este timpul ? 
8. Te poţi aştepta la conflicte în căsnicie chiar dacă aceasta 

este întemeiată pe o dragoste adevărată ? 
9. Consideri că dragostea adevărată învinge totul ? 

10. Trebuie să depui efort sistematic pentru a întreţine şi 
proteja dragostea ? 

11. Cine într-o relaţie caută mai mult să-şi satisfacă nevoile 
emoţionale de siguranţă ? 

12. Cine se confruntă mai frecvent cu dorinţa fizică băieţii 
sau fetele ? 

13. Ce poţi spune despre o căsătorie de probă ? 
 

Notă: Chestionarul №3 se va aplica după studierea unui curs 
opţional 

 

4. Chestionar – aplicaţie 
Valorile şi virtuţile personalităţii 

1. Care valori le consideraţi importante ? 
2. Care sunt valorile familiei dvs.? 
3. Asupra căror valori se pune accentul în educaţia dvs. 
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4. Coincid valorile dvs. cu sistemul de valori al colegilor ? 
5. Ce valori aţi vrea să transmiteţi în viitor copiilor dvs.? 
6. Ce valori aţi moştenit de la părinţi ? 
7. Ce valori aţi moştenit de la bunici ? 
8. Aţi observat diferenţe între propriul sistem de valori şi cel 

al părinţilor ? 
9. Care sunt virtuţile dvs.? 

10. Ce virtuţi posedă mama ? 
11. Ce virtuţi posedă tata ? 
12. Nominalizaţi virtuţile bunicilor. 
13. Elaboraţi o listă a valorilor şi a virtuţilor familiale. 
14. Elaboraţi o listă a trăsăturilor care nu vă plac la per-

soanele apropiate. 
15. Elaboraţi o listă a trăsăturilor negative de care aţi vrea să 

vă debarasaţi. 
16. Elaboraţi un plan de acţiuni care v-ar permite să vă deba-

rasaţi (să neutralizaţi) de trăsăturile negative. 
 

Notă: se poate aplica cu scopul evaluării valorilor personale şi a 
celor familiale la adolescenţi şi părinţi. 

 
5. Proba de opinie Poţi deosebi dragostea adevărată de 

cea pripită ? 
1. Persoana este mistuită de sentimente fierbinţi; tulbure, 

orientate spre sine. 
2. Intensitatea sentimentului creşte accelerat (în câteva ore, 

zile, luni, ani etc.). 
3. Sentimentul creşte şi se intensifică pe măsura cunoaşterii şi 

înţelegerii persoanei. 
4. Accentul se pune pe trăsăturile de personalitate (tempera-

ment, caracter, aptitudini etc.). 
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5. Accentul se pune pe trăsăturile exterioare (frumuseţea 
chipului, siluetă, avere, etc.). 

6. Acordă o mare atenţie intereselor personale are o orientare 
egocentrică, chiar şi în limbaj utilizează foarte frecvent 
expresiile: eu doresc, eu am hotărât, mie îmi trebuie etc. 

7. Sentimente echilibrate, consecvente, orientate spre parte-
ner; utilizarea frecventă în limbaj a expresiilor noi dorim, 
noi am decis, noi vom face etc. 

8. În relaţii apar conflicte ce se aplanează foarte greu. 
9. Conflicte sunt puţine sau dacă apar, se aplanează fără 

prea mari eforturi. 
10. Încredere reciprocă, sentimentul stimei şi a încrederii faţă 

de sine şi de partener. 
11. Atitudine posesivă, geloasă o comportare obsedantă. 
12. Atitudine înţelegătoare, orientată spre binele ambilor 

parteneri, colaborare spre compromis, cedare. 
13. Comunicarea sinceră, adecvată, devotament, fidelitate. 
14. Putem spune că dragostea are la baza sa trei surse: suf-

letul, raţiunea şi corpul. 
15. Dragostea adevărată se manifestă prin faptă. 

 

Notă: în baza acestei probe se pot realiza diverse aplicaţii, ca de 
exemplu, utilizând metoda graficul T, de diferenţiat 
caracteristicile iubirii pripite (îndrăgostirii) şi a dragostei 
mature. 

 
6. Matricea deciziei  
 

1. Clarificarea problemei (se face o descriere concisă). 
2. Selectarea şi colectarea informaţiei privind problema 

expusă. 
3. Determinarea deciziilor alternative (se formulează concis). 
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4. Analiza fiecărei decizii (rezultatul şi consecinţele posibile. 
5. Analiza opiniilor din partea altor persoane. Uneori putem 

cere sfatul persoanelor cu o experienţă de viaţă mai mare 
(părinţi, fraţi, prieteni). 

6. Luarea deciziei (la această etapă se alege posibilitatea cea 
mai optimă). 

7. Evaluarea deciziei. 
(Controlăm dacă decizia luată soluţionează problema. Dacă 
nu, revenim la lista deciziilor posibile şi încercăm o altă 
variantă). 

  

Notă: Matricea propusă reprezintă algoritmul luării deciziei 
(procesul, luării deciziei). 
Este mai comod şi eficient să se lucreze în scris la 
fiecare etapă-pas. 
Se poate aplica atât în procesul evaluării iniţiale, cât şi 
în cadrul activităţilor aplicative şi /sau post-curs. 

 

7. Chestionar – aplicaţie privind sexualitatea umană 
1. Care este diferenţa dintre sex şi sexualitate? 
2. Ce poţi spune despre instinctul sexual la om şi la animale? 
3. Dorinţa sexuală este dovada unei iubiri adevărate? 
4. Care sunt capcanele relaţiilor sexuale de până la căsă-

torie şi după căsătorie? 
5. Ce ar însemna o perversie sexuală? 
6. Trebuie să posede omul priceperea de a se stăpâni? 
7. Decodifică înţelesul sintagmei sexualitate responsabilă. 
8. Ce plasezi pe primul loc corpul sau sufletul? 
9. Ce înseamnă autodisciplina sexuală? 

10. Propune un program concret de acţiuni care ar avea ca 
scop formarea sexualităţii responsabile.  



 334 

8. Chestionar Sunt pregătit pentru a începe  
viaţa sexuală ? 

 

1. Consideraţi că sunteţi compatibili unul cu altul? 
2. Cum percepeţi compatibilitatea cu prietenul/prietena? 
3. Aveţi interese şi scopuri comune? 
4. V-aţi simţit vre-o dată umilit în timpul întâlnirilor cu 

prietenul/ prietena dvs.? 
5. Cum petreceţi timpul liber împreună? 
6. Vă simţiţi în siguranţă lângă partenerul dvs.? 
7. Vă mândriţi cu această prietenie? De ce? 
8. Vă veţi simţi foarte incomod dacă cineva află că aţi avut 

sex cu el/ea? 
9. Sunteţi în situaţia că doriţi să vă demonstraţi sie sau 

altcuiva ceva? 
10. Sunteţi impus/ă de prieteni, societatea dvs. să procedaţi 

aşa cum nu doriţi de fapt? 
11. Sunteţi gata ambii să vă asumaţi responsabilitatea dacă va 

surveni o sarcină neplanificată? 
12. Aţi putea spune cinstit partenerului dacă aţi fi infectat de 

vre-o boală? 
13. Consideraţi că castitatea (abţinerea de la relaţii sexuale) 

până la căsătorie este ceva ridicol? 
14. Consideraţi că prietenul/prietena dvs. este onest/ă? Argu-

mentaţi şi explicaţi în detalii. 
15. Care sunt valorile prietenului/prietenei dvs.? 
16. Puteţi spune că aşteptările dvs. şi cele ale prietenului/ 

prietenei dvs. coincid? în ce măsură? 
 

Notă: Cunoaşteţi-vă reciproc şi studiaţi literatura de specialitate 
privind relaţiile de gen şi sex; viaţa de familie. 
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9. Chestionar Adolescentul şi sexualitatea 
 

Vârsta: 
Sexul: 
Activitatea: 
1. De la cine aţi primit informaţii privind sexualitatea ? 

a) familia; 
b) şcoală; 
c) prieteni; 
d) parteneri; 
e) mass-media, 
f) consultaţia pentru femei; 
g) porno-video filme şi literatură; 
h) alte surse. 

2. Cum credeţi, de la ce vârstă sunt posibile relaţiile sexuale ? 
De ce? 

3. La şcoală vi s-au ţinut lecţii despre sexualitate? 
a) da;  
b) nu. 

De către cine ? 
a) medic; 
b) profesor; 
c) psiholog. 

4. Credeţi că în şcoala este necesar un obiect de ?: 
a) educaţie sexuală; 
b) educaţie pentru familie (care ar include şi prob-

lema sexualităţii). 
5. Preferaţi să vă adresaţi după informaţii privind sexua-

litatea? 
a) părinţilor; 
b) psihologului; 
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c) profesorului de biologie; 
d) medicului din şcoală; 
e) prietenilor; 
f) altor persoane. 

6. Coincid opiniile dvs. despre relaţiile sexuale cu opiniile: 
a) prietenilor  Da   Nu   Nu ştiu; 
b) părinţilor   Da   Nu   Nu ştiu. 

7. Atitudinea dvs. faţă de relaţiile sexuale înainte de 
căsătorie? 

a) pozitivă; 
b) negativă; 
c) neutră. 
De ce ? 

8. Aveţi informaţie suficientă referitor la: 
a) metodele contraceptive  Da   Nu; 
b) maladiile sexual-transmisibile Da   Nu. 

9. În cazul survenirii sarcinii nedorite cum aţi proceda? 
a) naşterea copilului; 
b) avort; 
c) altele. 

10. Folosiţi contraceptive: 
a) prezervative; 
b) pastile anticoncepţionale; 
c) altele. 

11. Aţi întreţinut relaţii sexuale ? 
a) din dragoste; 
b) la insistenţa partenerului; 
c) din curiozitate; 
d) fiind violat(ă); 
e) alte cauze. 
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12. Ce emoţii aţi trăit după aceasta? 
a) satisfacţie; 
b) dezamăgire; 
c) dezgust; 
d) pe măsura aşteptărilor. 

13. După relaţiile sexuale aţi avut (sau aveţi) probleme în 
viaţa familială? 

Da   Nu 
14. Cui vă destăinuiţi secretele legate de intimitatea dvs.? 

a) prietenilor; 
b)  părinţilor;  
c) nimănui. 

16. Dacă părinţii ar şti că întreţineţi relaţii sexuale până la 
căsătorie cum ar proceda ? 

a) v-ar dezaproba; 
b) v-ar aproba; 
c) v-ar susţine; 
d) s-ar indigna; 
e) v-ar controla strict; 
f) alte variante. 
 

10. Chestionarul Familia mea (I) 
 

1. Îţi iubeşti părinţii? 
2. Stimezi părinţii? 
3. De cine eşti mai aproape? 
4. Cine este educatorul principal în familie? 
5. Consideri familia „drept o frână” în realizarea persona-

lităţii tale? 
6. Cine te înţelege mai bine? 
7. Îţi place să petreci timpul liber în familie? 
8. Ai dori să-ţi creezi o familie ca a ta ? 
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9. Te stimează părinţii? 
10. Ai dorinţă să comunici mai mult cu părinţii? 
11. Doreşti să petreci timpul liber mai mult cu semenii? 
12. O să educi copiii tăi aşa cum te-au educat părinţii pe tine ? 
13. Pot să-ţi servească părinţii drept model de conduită? 
14. Cine este capul familiei? 
15. Vreai să schimbi ceva în relaţiile tale cu părinţii ? 

 

Stilul intercomunicării familiale (II) 
1. Ce atitudine aveţi faţă de familia dvs.? 

a)  pozitivă; 
b)  indiferentă; 
c)  negativă. 

2. Cum luaţi hotărârile în familie? 
a)  la sfatul familiei; 
b)  separat; 
c) numai o persoană (capul familiei). 

3. Cum credeţi, ce stil de intercomunicare predomină în 
relaţiile copii-părinţi? 

a)  permisiv, deschis; 
b)  nivel înalt de exigenţe, prescriptiv; 
c)  liberal, de neamestec. 

4. Cum este climatul familial? 
a)  echilibrat, binevoitor; 
b)  instabil, vulcanic; 
c)  distant, rece. 

5. Ce relaţii domină în cuplul copii-părinţi? 
a)  de tutelare; 
b)  de colaborare; 
c)  de dominare; 
d)  de confruntare; 
e)  de neamestec. 
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6. Ce conflicte predomină în familie? 
a)  de incertitudine; 
b)  de atracţie-frică; 
c)  de disperare. 

7. Cine cedează mai frecvent în situaţiile dificile? 
a)  mama (soţia); 
b)  tata (soţul); 
c)  eu (adolescentul). 

8. Cine utilizează mai frecvent în limbaj îmbinările: “Eu am 
spus…”, Eu vreau…, Eu am hotărât…, Eu cer… etc.? 

a)  mama (soţia); 
b)  tata (soţul); 
c)  eu (adolescentul). 

9. Cine este iniţiatorul în consolidarea eforturilor pentru 
atingerea unui scop? 

a)  mama (soţia); 
b)  tata (soţul); 
c)  eu (adolescentul). 

10. Cum credeţi, are nevoie familia de o instruire specială în 
direcţia optimizării intercomunicării? 

a)  da; 
b)  în unele aspecte; 
c)  nu. 

 

 

7.11. DOCUMENTAREA PROCESULUI  
DE CONSILIERE 

 
Documentarea consilierii/terapiei are importanţă: 
• Psihopedagogică şi experienţială – ne ajută la pregătirea 

şedinţei având în vedere cele întâmplate în cadrul şe-
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dinţelor anterioare, contribuind astfel la oferirea unui 
serviciu de înaltă calitate; 

• în formare şi în supervizare – oferă posibilitatea pre-
zentării unor informaţii exacte pentru o supervizare 
retrospectivă; 

• asigură continuitatea consilierii/terapiei în cazul în care 
terapia este preluată de către un alt specialist din cad-
rul aceleiaşi instituţii. 

În cadrul activităţii desfăşurate, utilizăm o fişă de consi-
liere pe care o completăm în momentul în care cineva solicită 
ajutor. Rubricile acestei fişe, pe lângă datele de contact (ad-
resă, telefon, e-mail), includ istoricul familiei (succint şi esen-
ţializat), inclusiv, aspectele: 

• cine şi când a solicitat consultaţia; 
• cum a ajuns beneficiarul la specialist (cine a recoman-

dat; numele specialistului); 
• membrii familiei: prenume, vârstă, ocupaţii; 
• problema şi detaliile ei, formulate de persoana care a 

venit la consiliere. 
Se recomandă luarea de notiţe în timpul şedinţei, deoa-

rece există avantajul că acestea pot fi recitite înainte de urmă-
toarea şedinţă, facilitându-se astfel pregătirea ei. Cu cât inter-
valul dintre şedinţe este mai mare, cu atât se uită mai mult din 
informaţiile relevante. Mesajul implicit al notării spuselor de 
beneficiar este: Sunt atent şi consider important ceea ce spu-
neţi. În timpul şedinţei pot exista situaţii când consilierul pre-
feră evitarea contactului vizual. În astfel de cazuri, scrisul şi 
hârtia oferă posibilităţi alternative pentru orientarea privirii. 
Pentru specialiştii care consideră că scrisul ar putea interfera 
cu centrarea atenţiei lor pe cel consiliat, alternativa este de-
scrierea celor mai importante idei imediat după şedinţă, ceea 
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ce poate furniza informaţii valoroase referitoare la procesul 
consilierii şi/sau poate semnala pierderea curiozităţii. 

Luarea de notiţe poate fi privită ca un instrument terapeu-
tic/de consiliere. Freedman şi Combs (1996) propune împăr-
ţirea colii de hârtie în două, cu o linie verticală. În coloana din 
stânga specialistul scrie informaţii, cuvinte/expresii, metafore 
care ţin de povestirea problemelor; coloana din dreapta, fiind 
rezervată excepţiilor, resurselor, cuvintelor şi expresiilor care 
pot servi drept puncte prime de reper pentru construirea 
povestirii alternative. În acest fel, notiţele ajută la organizarea 
gândirii consilierului. 

Ce anume trebuie să includem în descrierea unei şedinţe ? 
Este o întrebare formulată frecvent de către cei care participă 
la un program de formare. Alan Carr (Carr, 1997) propune o 
mnemotehnică (TARAP) pentru uşurarea identificării şi a 
reţinerii conţinutului aspectelor esenţiale ale consilierii: 

• Time – când a avut loc şedinţa şi a câta întâlnire a fost; 
• Attendance – cine a participat la şedinţă; 
• Review – răspunsul beneficiarului la ultima intervenţie, 

revizuirea celor întâmplate în perioada de timp care a 
trecut de la ultima şedinţă; 

• Agenda – temele, aspectele importante discutate în 
cadrul şedinţei; 

• Plan – intervenţia oferită familiei şi ideile specialistului 
pentru şedinţa următoare. 

Plecând de la un şir de sinteze teoretice şi experienţiale, 
cele mai importante sfaturi practice legate de documentarea 
cazului sunt următoarele: 

• descrierea şedinţei trebuie realizată cât mai curând, de 
preferat imediat după terminarea ei, deoarece în caz 
contrar pot fi uitate unele detalii semnificative; 
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• toate documentele referitoare la subiectul consultat ar 
trebui scrise pe înţelesul acestuia, ceea ce exprimă 
respectul specialistului faţă de acesta; 

• pentru asigurarea confidenţialităţii, documentaţia tre-
buie păstrată în fişiere la care are acces doar specialis-
tul. În contextul unui schimb de experienţă / formării 
profesionale continue, documentaţia poate fi împăr-
tăşită cu supervizorii, aceştia din urmă fiind obligaţi, la 
rândul lor, să păstreze confidenţialitatea [49]. 

Noi propunem ca specialistul care se ocupă de consilierea 
familiei să realizeze înregistrările de rigoare în caiete speciale, 
în care delimitează pe foi aparte cel puţin patru comparti-
mente: problema şi aspectele ei; istoricul cazului persoanei sau 
a familiei; procesul consilierii în evoluţia sa şi strategiile de 
bază explorate de specialist. În finalul consilierii se face o con-
cluzie succintă. Este comod să repartizăm înregistrările şedin-
ţelor separat, adică oferim caiete sau foi pentru notiţele efec-
tuate privind consilierea familiilor tinere, celor de vârstă 
medie şi celor în etate. Evident că aceste sugestii pot fi urmate, 
dar pot fi şi completate cu un şir de forme şi procedee, care ar 
asigura eficienţa activităţii. 
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INSTRUMENTAR PROFESIONAL 
 

UNELE TEHNICI ŞI TERAPII APLICATE  
ÎN CONSILIEREA ONTOLOGICĂ COMPLEXĂ  

A FAMILIEI 
 

1. SCHIMBAREA EVOLUTIVĂ A PERSOANEI  
ȘI A FAMILIEI CONSILIATE 

 
Plecând de la ideea schimbării evolutive a beneficiarului 

consiliat, Spirala schimbării evolutive a persoanei [32, p.87], 
caracteristicile și tehnologia consilierii ontologice complexe a 
familiei, elucidate în capitolele precedente am elaborat Schema 
etapelor schimbării evolutive a persoanei în COCF (Figura 8). 

Evident că procesul consilierii ontologice complexe a fa-
miliei are ca scop schimbarea beneficiarului, a membrilor fa-
miliei în direcția autocunoașterii, dezvoltării personale, armo-
nizării relațiilor și climatului psihologic familial, re/echilibra-
rea modului de viață. Totodată, ne interesează cultivarea la 
membrii familiei a unei atitudini existențiale active centrate pe 
filosofia practică de valorizare a perspectivelor vieții, prin-
cipiile ontopsihologiei [24; 78] și fortificarea unității dintre 
conștiința și conduita morală. 

De aceea, Schema etapelor schimbării evolutive a persoa-
nei/familiei în consilierea ontologică complexă a familiei (Figu-
ra 8) se constituie dintr-un ansamblu de componente, ce re-
prezintă treptele schimbării subiectului, care urcă, progresează 
în autocunoașterea, perfecționarea sa și edificarea unor relații 
armonioase cu membrii familiei, cea ce sporește funcționa-
litatea adaptativă a acesteia. 
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Figura 8. Etapele schimbării evolutive a persoanei/familiei 
în consilierea ontologică complexă a familiei 

 1. Apariția problemei și trăirea disconfortului psihoemoțional (distres) 

 13. Sunt identificate – elaborate perspecti-
vele vieții familiei 

 2. Consilierul ascultă activ persoana/familia; se  stabilește contactul  
și se asigură o comunicare optimă 

 3. Studierea amplă a problemei (ipotetizarea, analiza, reflecția/ 
cugetarea asupra cauzelor apariției problemei – începutul 
conștientizării problemei 

 4. Continuarea conștientizării problemei; analize ontologice  
a istoricului familiei și a poveştilor de viaţă 

 5. Confruntarea persoanei/familiei cu rezistențele sale 

 6. Descoperirea noilor aspecte ale problemei; conștientizarea 
fenomenului în întregime 

 7. Căutarea, găsirea alternativelor şi strategiilor existențiale 
și luarea deciziilor 

 8. Transferarea și experimentarea strategiilor în viața 
cotidiană a familiei 

 9. Exersarea comportamentelor noi (în baza soluțiilor 
experimentale) 

 10. Soluționarea problemei, se ajunge  
la funcționalitatea adaptativă  

 

 11. Proiectarea prospectivă a conduitei 
membrilor familiei  

 

12. Axarea membrilor familiei pe autoperfec-
ționarea continuă  
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Evident că procesul consilierii este destul de complicat şi 
sinuos, eficiența lui depinde de competența, măiestria specia-
listului, filosofia adoptată de acesta, dar, într-o mare măsură, 
depinde și de gătința psihologică a familiei, pregătirea și 
deschiderea fiecărei persoane pentru colaborare și cooperare. 
La fel, foarte mult înseamnă dorința subiecților de a persevera 
în autoformare, a depune efort intelectual, emoțional, moral și 
volitiv pentru a depăşi dificultatea. 

În ceotextul prezentării acestui instrument considerăm 
oportun să menționăm că fiecare treaptă include o acțiu-
ne/activitate generică (13 în total), care presupune un proces 
complex de susținere a beneficiarului; identificare a proble-
mei; analize și reflecții pe marginea povestei concrete a subiec-
tului; cugetării asupra istoricului vieții familiei; căutarea, găsi-
rea și experimentarea alternativelor/strategiilor comporta-
mentale; transferarea acestora în viața cotidiană, controlul și 
autosupervizarea de către membrii familiei a schimbărilor și 
situației în ansamblu. Finalizarea consilierii ontologice com-
plexe a familiei, spre deosebire de alte orientări și modele, se 
desfăşoară în trei ședințe-etape (11; 12; 13): familia împreună 
și fiecare membru consiliat aparte, elaborează un plan de per-
spectivă a conduitei individuale în cadrul familiei, care se ana-
lizează, se argumentează și se discută împreună cu specialistul. 
Important este ca membrii familiei să-şi imagineze şi să 
explice resursele realizării acestui plan. 

La următoarea ședință-etapă se prezintă un proiect de 
autoperfecționare (fiecare membru al familiei și unul general), 
iar la ultima ședință, cea de încheiere a consilierii, se definesc 
perspectivele vieții. Intervențiile procedurale rămân aceleași: 
conversația, resemnificația, expunerea poziției de către fiecare 
persoană; analiza și comparația; determinarea eficienței strate-
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giilor implementate și a comportamentelor exersate; discuția; 
reflecția/cugetarea; proiectarea; interpretarea, sumarizarea. 

În concluzie, ținem să accentuăm că COCF, are la baza 
principiul pluridisciplinar și integrativ, se desfăşoară pe o du-
rată medie de 1-3 luni (respectiv 6-14 ședințe), deoarece acest 
tip de consiliere urmărește și scopul de a consolida schimba-
rea şi manifestarea comportamentele noi. 

 
 

2. RESTAURAREA MORALĂ A PERSOANEI ÎN CONTEXTUL  
CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE A FAMILIEI 

 
În toate timpurile, viaţa şi existenţa omului nu a fost 

uşoară, dar, mai cu seamă, astăzi, când lumea contemporană 
şi existenţa umană sunt penetrate de poluarea valorilor fun-
damentale, iar fiecare persoană, în parte, şi familia, în între-
gime, necesită variate intervenţii de consolare, susţinere şi 
restaurare morală. 

Fenomenul globalizării, amplificarea mobilităţii omului, 
schimbările sociale şi geopolitice, criza economică mondială, 
actele teroriste şi acţiunile militare, deteriorarea continuă a 
mediului şi intensificarea cataclismelor naturale, presiunile 
exercitate de către mass-media şi noile tehnologii – reprezintă 
doar unii factori existenţiali perturbatori şi provocatori de 
distres şi dezechilibru moral. Impactul acestora şi influenţele 
parvenite din contextul apropiat al persoanei (familie, colectiv 
de muncă, cartier, comunitate etc.) sau/şi manifestările ce ţin 
de particularităţile individual-tipologice, starea nesafisfăcă-
toare a sănătăţii, crizele morale ale semenilor noştri – con-
tribuie la acumularea stresului existenţial, apariţia sindro-
mului extenuării psihice şi a degradării morale. 
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Dacă medităm asupra existenţei umane şi analizăm viaţa 
propriei familii, observăm că fiecare persoană, fie adult sau 
copil, în anumite perioade şi circumstanţe cotidiene, are 
nevoie de susţinere, uneori – de orientare sau ghidare, alteori 
– de restaurare morală.  

Susţinerea morală este prima şi cea mai veche formă de 
psihoterapie şi consiliere. După cum am menţionat anterior, 
susţinerea morală, abordată în variate aspecte şi forme poate fi 
găsită încă în operele de bază ale Antichităţii. Valoroasă în 
acest sens, este cunoscuta lucrare a lui Aristotel Etica nico-
mahică, în care reputatul filosof abordează existenţa umană şi 
fundamentează filosofia moralei practice [5]. 

Nu putem să nu ne referim la conţinutul moral relevant şi 
frumuseţea literară a Dialogurilor lui Platon, care oferă infor-
maţii interesante cu privire la problema susţinerii şi restabilirii 
morale a individului. 

Aici, reflecţia filosofică se îmbină organic cu reliefarea 
personalităţii lui Socrate şi a discipolilor săi, descrierea con-
tribuţiei acestora şi a metodei socratice de valorificare a intero-
gaţiei, care asigură moşirea spirituală (maieutica) a oamenilor, 
prin intermediul căreia putem antrena individul într-un pro-
ces real de meditaţie asupra conduitei şi vieţii sale. 

Specialiştii din domeniul psihoterapiei şi psihologiei mo-
rale [24; 28; 33; 49; 73 etc.] consideră că Socrate este primul, 
care vorbeşte despre psihiatru şi psihoterapie, înţelegând prin 
aceasta o psihoterapie morală, în sensul de îngrijire şi ocrotire 
a sufletului sau de restaurare a acesuia. 

Dacă ne referim la religie ca terapie morală în plan exis-
tenţial, ea reprezintă o formă de spiritualitate şi spiritualizare, 
care invită omul la reflecţie, la evidenţierea Eu-lui în corelaţie 
cu Divinitatea, la autocunoaştere şi autoperfecţionare [33].  
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 Civilizaţia umană a demonstrat că educaţia religioasă 
poate deveni un prilej de fortificare interioară, de identificare 
de sine, de descoperire a idealurilor, de reconvertire a persoa-
nei spre lumea valorilor spirituale absolute. 

Alături de valenţele morale ale religiei, merită să subli-
niem şi capacităţile ei în formarea la om a unei imagini glo-
bale, holiste asupra existenţei. O atitudine religioasă cu privire 
la existenţă înseamnă analize şi judecăţi sistematice asupra 
semnificaţiei acesteia [33, pp. 88-89]. 

Astfel, creştinismul prin doctrina sa promovează fapta şi 
modelul lui Iisus Hristos, care conţine o terapie spirituală, 
centrată pe respectarea preceptelor morale, pe eliberarea omu-
lui de păcat prin mântuirea sufletului [Ibidem]. 

În epoca modernă, psihoterapia morală viza sfera dirijării 
pasiunilor omului, a modelării conduitei şi supunerea acesteia 
principiului raţiunii (R. Descartes, B. Spinosa, M. de Montai-
gne, Im. Kant etc.). 

Epoca postmodernă ne oferă multe nume notorii, care au 
abordat problema în cauză. Cel mai important eveniment este 
includerea terapiei morale în practica medicală de către Ph. 
Pinel [Apud 24], care aplica bolnavilor săi şi un tratament 
fundamentat pe principiile umanismului moral. Cele mai pro-
funde şi originale studii de psihoterapie morală sunt cele rea-
lizate de H. Baruk [6]. Chintesenţa abordărilor sale poate fi 
exprimată prin teza fundamentală a terapiei sale: studiul omu-
lui fizic nu poate fi separat de studiul omului moral, pe care a 
preluat-o de la A. Morel şi a dezvoltat-o, considerând că tulbu-
rările psihice sunt însoţite de o degradare morală a fiinţei uma-
ne. În acest context, noi realizăm o precizare de principiu: viaţa 
ca fenomen uman este foarte complicată şi pe parcursul exis-
tenţei sale atât persoana cât şi familia simt necesitatea restau-
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rării morale. Din aceste motive, orice psihoterapie, precum şi 
consiliere, educaţie – trebuie să reprezinte procese bine gândite 
şi ajustate la realitate, bazându-se pe concepţia morală despre 
om. Astfel, elementul axial al terapiilor şi consilierii morale re-
zidă în restabilirea unităţii dintre conştiinţa şi conduita morală 
a omului sau, conform accepţiunii lui H. Baruk, echilibrarea 
libertăţii omului cu responsabilitatea acestuia [Apud 24]. 

În lucrarea dată nu avem ca scop să realizăm, numaidecât, 
delimitări ştiinţifice de sisteme, teorii şi abordări terapeutice, 
ci propunem un şir de precizări importante ale conceptelor de 
bază, fundamentăm consilierea ontologică complexă a familiei 
şi conturăm unele strategii, direcţii, forme, mecanisme şi căi 
de ajutorare a familiei prin reechilibrarea şi restaurarea morală 
a persoanei, care vor servi drept repere praxiologice a acesteia. 

În contextul dat, sugerăm că educaţia reprezintă un ele-
ment al COCF şi un proces amplu de formare-dezvoltare a 
personalităţii, care presupune o enculturaţie, o cultivare, în 
primul rând, morală, psihofizică, intelectuală, estetică şi teh-
nologică, ceea ce va asigura integrarea socială a omului. Edu-
caţia presupune îmbinarea şi folosirea unor metode, procedee 
şi tehnici ce contribuie la modelarea individului şi transforma-
rea lui într-o personalitate integră. 

Pe când, psihoterapia are ca obiectiv restabilirea stării de 
echilibru psihic, tulburat de condiţiile produse de o maladie 
psihică, iar psihoterapia morală vizează restaurarea persona-
lităţii şi a valorilor umane pervertite sau pierdute de individ.  

Acţiunile de terapie morală reunesc două aspecte: consi-
lierea, terapia şi restaurarea persoanei în conformitate cu valo-
rile morale [33, pp.341-342]. 

Întrucât, posedăm o pregătire teoretică şi practică solidă, 
avem realizate un şir de cercetări în domeniul psihopedago-
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giei şi consilierii familiei [22; 24; 26], filosofiei educaţiei [21; 
23], ceea ce ne-a avantajat în desfăşurarea unor analize expe-
rienţiale şi investigaţii privind susţinerea şi restaurarea 
morală a persoanei şi familiei, propunem o definiţie a consi-
lierii morale, pe care o considerăm drept componentă im-
portantă a COCF. 

Definiţia include abordarea de tip integrativ într-o viziu-
ne sistemică a persoanei şi familiei, şi sperăm că va exclude 
criticile unor specialişti care consideră activităţile psihotera-
peutice drept o prerogativă strictă a profesioniştilor din do-
meniul vizat sau susţin că doar psihanaliza este singura psiho-
terapie adevărată [27, p.15]. 

Aşadar, precizăm că strategiile, formele, metodele şi teh-
nicile îmbinate şi valorificate în baza respectării principiilor 
integrării psihoterapiei şi consilierii [27; 28], a factorilor co-
muni şi a exigenţelor eclectismului tehnic, axate pe valorile, 
perspectivele şi normele filosofiei practice – formează metodo-
logia consilierii şi terapiei morale. 

Metodologia, în sens restrâns, include ansamblul de acţiuni/ 
metode de re/educaţie morală, ce se vor aplica din perspectiva 
educaţiei permanente, re/formarea abilităţilor şi competenţe-
lor elementare de acordare a susţinerii, ajutorului persoanelor 
apropiate, dar şi propriei persoane, în depăşirea unor crize de 
personalitate în scopul re/echilibrării şi restaurării morale. 

Pentru a evita unele disensiuni ştiinţifice şi praxiologice şi 
pentru a păstra chintesenţa filosofiei practice a familiei, a nor-
melor deontologice şi respectarea nucleului epistemic al psi-
hoterapiei, vom defini şi valorifica conceptul de consiliere mo-
rală, cel de consiliere, ajutor şi susţinere, terapie morală şi res-
taurare morală, care vor fi abordate în cadrul consilierii onto-
logice complexe a familiei. 
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În favoarea acestei decizii venim cu următoarea motivaţie: 
− din momentul ce definiţiile psihoterapiei încă se situează 

între două extreme: de la cele foarte înguste, conform că-
rora doar psihanaliza poate fi considerată unica psihote-
rapie adevărată – până la definiţii foarte largi, conform 
cărora domeniul vizat include orice formă de intervenţie 
sau influenţă personală asupra unui individ sau grup, ce 
au ca scop soluţionarea unor probleme vitale şi îmbo-
găţirea experienţelor existenţiale [27], vom pleda pentru 
utilizarea conceptelor nominalizate anterior;  

− orice psihoterapie, inclusiv cea morală, începe cu iden-
tificarea problemei, continuă cu consilierea morală, apoi 
cu intervenţiile de restaurare morală propriu-zise; 

− delimitarea conceptelor consiliere şi terapie morală, este 
una convenţională, pentru a conştientiza cele două as-
pecte: consilierea şi terapia de restaurare a persoanei. 
În baza consideraţiilor expuse propunem o definiţie ope-

raţională a consilierii şi terapiei morale a familiei. Astfel, con-
silierea şi terapia morală a familiei reprezintă ansamblul de 
acţiuni care au ca scop susţinerea şi restabilirea stării de 
echilibru psihologic al persoanei; reintrarea membrilor fami-
liei în ordinea pe care o impun normele morale şi restaurarea 
relaţiilor, climatului familial în baza respectării conştiente a 
acestora. Acest moment reprezintă unul din pilonii COCF. 

Cât priveşte contextul praxiologic general, merită să fie 
evidenţiate dilemele etice, care apar deseori în viaţa omului, în 
educaţia copiilor, în consilierea şi terapia morală şi desigur că 
în consilierea ontologică complexă a familiei. 

Acestea vizează: 
− conflictul de interese specifice unor persoane, membri ai 

familiei (părinţi, copii, bunici, alte rude); 
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− alegerea strategiei de lucru şi comportarea specialistului sau 
a persoanei din cadrul familiei ce va fi în rolul de consilier; 

− decizia asupra limitelor intervenţiei realizate asupra unei 
persoane concrete sau asupra familiei, în integritatea sa; 

− valorificarea atentă a informaţiilor şi alegerea nivelului de 
respectare a unor particularităţi de personalitate; 

− alegerea între comunicarea specială sau ascunderea, dis-
torsionarea intenţionată a cărorva fapte şi evenimente din 
viaţa membrilor familiei; 

− abordarea empatică sau/şi persuasivă, directivă sau non-
directivă a persoanelor ce necesită restaurare morală.  
Evident că acestea nu reprezintă o enumerare şi explicaţie 

exhaustivă şi detaliată a dilemelor etice, care apar în procesul 
consilierii ontologice complexe şi terapiei morale a familiei. 
De aceea, mizăm pe profesionalismul specialiştilor şi pe bunul 
simţ al persoanelor ce îndeplinesc rolul de consilier al familiei 
şi cunosc bine apropiaţii săi, plus la aceasta, dau dovadă de 
curaj, rezistenţă la stres, servesc drept model etic de conduită, 
se autoactualizează, îşi dirijează şi controlează emoţiile; se 
bucură de autoritate şi credibilitate existenţială, posedă opti-
mism şi darul persuasiunii/au forţă de convingere şi sunt, pur 
şi simplu, oameni oneşti, buni la suflet şi sfătuitori impecabili. 

Procesul, formele, strategiile şi mecanismele consilierii  
şi terapiei morale ca componente ale consilierii ontologice 
complexe a familiei 

Procesul de consiliere reprezintă un ansamblu funcţional, 
flexibil, de acţiuni-operaţii orientat spre restabilirea echilibru-
lui psihologic, susţinerea şi restaurarea morală/existenţială a 
persoanei sau familiei. 

Caracteristicile generale ale procesului de consiliere sunt 
evidente la nivelul analizei structurii de funcţionare a acţiuni-
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lor şi activităţilor care au o configuraţie specifică de consolare, 
liniştire, încurajare, restaurare morală şi se bazează pe etica 
relaţiei şi interacţiunea dintre consilier şi persoană, inclusiv 
familia ce necesită ajutor/ beneficiar. 

Acţiunile de consiliere şi terapie morală presupun: 
− relaţia consilier-beneficiar care include o interacţiune po-

zitivă, respect reciproc şi focalizare pe persoana ce nece-
sită ajutor; 

− în activităţile de consiliere şi terapie morală, specialistul 
acţionează ca profesionist şi ca om; el empatizează cu 
beneficiarul, oferindu-i ajutor, susţinere, încurajare; 

− consilierea ontologică complexă a persoanei sau familiei 
presupune deseori o extindere a procesului prin implica-
rea apropiaţilor (întregului grup familial) în susţinerea şi 
restabilirea acesteia; 

− în procesul de consiliere pot fi implicate persoane mature, 
care au credibilitate, autoritate, dorinţă; posedă forţă de 
convingere şi abilităţi speciale de ascultare, comunicare 
asertivă, experienţă de viaţă. 
Întrucât procesul consilierii ontologice complexe a fami-

liei este unul de tip integrativ sistemic, vom contura şi deli-
mita obiectivele acesteia: 

1) anihilarea şi anularea stării de nelinişte, angoasă şi frus-
trare a persoanei ce suferă; 

2) diminuarea, apoi şi lichidarea disperării persoanei; 
3) consolarea morală, redarea încrederii în forţele proprii, în 

sine, prin mobilizarea resurselor sufleteşti; 
4) restabilirea stării de echilibru psihologic interior; 
5) reintrarea persoanei în ordinea pe care o impun normele 

şi regulile morale; 
6) insuflarea optimismului şi a ideii că nimic nu este irepa-
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rabil în afară de moarte şi orice obstacol al vieţii poate fi 
evitat sau depăşit; 

7) apelarea la modele ce reprezintă tărie/forţă morală; 
8) cooperarea şi sprijinul moral acordat semenului ce suferă; 
9) reintegrarea persoanei în câmpul axiologic pierdut şi res-

taurarea morală a acesteia; 
10) sfătuirea, orientarea/ghidarea şi însoţirea persoanei pen-

tru o durată rezonabilă de timp; 
11) redarea valorii de sine şi abordarea perspectivelor existen-

ţiale în contextul monitorizării comportamentului perso-
anei consiliate. 

Literatura de specialitate [3; 10; 13; 15; 24; 27; 41; 51 etc.] 
şi experienţa de viaţă şi consiliere, ajutorare a persoanelor în 
dificultate, a permis să detaliem mijloacele de realizare a con-
silierii ontologice complexe a familiei. Acestea vizează: 
− apropierea umană de persoana suferindă, ca forma de 

interacţiune cu valoare terapeutică de consolare, susţinere 
şi anulare a singurătăţii acesteia; 

− construirea unui climat emoţional-afectiv şi moral de 
înţelegere şi protecţie, oferindu-i persoanei care suferă 
certitudinea că nu este izolată, singură şi nici abandonată; 

− captarea şi menţinerea atenţiei şi a încrederii persoanei 
suferinde, ca forma de încurajare pentru a suporta şi 
depăşi suferinţele şi durerea; 

− comportarea empatică şi ascultarea plină de compasiune, 
ca formă de colaborare şi confidenţă pentru a obţine 
efecte de purificare/catharsis; 

− valorificarea unui limbaj accesibil, care ar fi eficient pen-
tru explicaţiile de rigoare şi adecvat pentru a răspunde la 
întrebările beneficiarului; asigurarea capacităţii de ascul-
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tare şi înţelegere cu bunăvoinţă şi răbdare; asigurarea res-
taurării morale ca forma de ajutor, convingere; 

− restabilire a echilibrului psihologic şi reintegrare în nor-
mele morale şi câmpul axiologic pierdut sau pervertit; 

− monitorizare şi ghidare a conduitei beneficiarului pentru 
a-i oferi încredere în forţele sale morale restabilite. 
Formele de consiliere şi terapie morală ca parte compo-

nentă a COCF, diferă şi depind de locul unde se desfăşoară 
activitatea respectivă. Dacă procesul consilierii derulează în 
cadrul familiei şi este oferit de aproapele nostru (mamă, 
bunică, alte rude etc.), modalitatea, adică, forma consilierii, va 
fi una de tip individual şi numai rareori se va desfăşura într-
un mic grup (2-3 persoane). 

Sigur că consilierea şi terapia morală poate avea caracter 
instituţionalizat (clinică, spital, centre de reabilitare etc.). În 
acest caz, specialistul desfăşoară activitatea variat: individual 
sau în focus-grupuri de câteva persoane. 

Din cele relatate, putem conchide că procesul de consi-
liere ontologică complexă cu cel de consiliere şi psihoterapie 
generală sunt, în multe aspecte, asemănătoare. Astfel, meca-
nismele esenţiale rămân aceleaşi: arhitectonica relaţiei consi-
lier-beneficiar şi dobândirea catharsisul-ui şi insightul-ui. 

Catharsisul reprezintă descărcarea emoţională a per-
soanei, care reduce tensiunea şi durerea psihologică, anihi-
lează anxietatea şi frustrarea; este o formă de purificare şi 
restaurare morală. Catharsisul asigură revitalizarea conştiinţei 
individului prin lichidarea sentimentului de vinovăţie şi 
restabilire a rupturii, distorsiunii Eu-lui moral şi redobândire 
a încrederii în sine. 

Consilierul/terapeutul trebuie să fie în preajma persoanei 
pentru ca aceasta să se simtă ocrotită. 
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Insightul reprezintă o iluminare bruscă, o înţelegere a si-
tuaţiei sale şi a soluţiei de depăşire a acesteia. Această stare se 
bazează pe imaginaţia şi intuiţia persoanei. 

Mecanismele nominalizate, pot să se manifeste, deseori, 
pe neaşteptate, iar ordinea apariţiei şi exprimării lor diferă de 
la un caz la altul şi de la o persoană la alta. 

Întrucât lucrarea în cauză este destinată, în primul rând, 
familiei, iar calitatea de consilier în cadrul acesteia îi revine 
unei persoane adulte ce posedă autoritate morală, experienţă 
de viaţă şi anumite aptitudini (mama, bunica, naşii de botez 
sau cununie etc.), vom propune un posibil model şi scenariu 
de consiliere şi restaurare psihomorală a membrilor ei. 

Modelul cel mai preferat al specialiştilor din domeniul 
consilierii şi psihoterapiei, indiferent de şcoala terapeutică la 
care aderă, este modelul de tipul părinte-copil/profesor-elev, 
centrat asupra individului în dificultate şi este axat pe o relaţie 
umană de susţinere morală şi existenţială, influenţare for-
mativă şi de restaurare. 

Evident că acest model este preluat din şcoala terapeutică 
comportamentală/behavioristă [27] şi, transformat într-o stra-
tegie magistrală a COCF, deoarece în restaurarea morală a 
individului/familiei ne interesează schimbarea la nivelul con-
ştiinţei, care ar trage după sine achiziţionarea de comporta-
mente noi sau adecvate normelor etice, ceea ce ar asigura rein-
tegrarea persoanei în câmpul axiologic acceptat de socium. 

Bineînţeles că acest proces şi strategie urmează a fi indi-
vidualizate şi personalizate. Procesul include variate abordări, 
mai cu seamă, cele de orientare experienţială ontologică. 

În contextul vizat, trebuie să ne dăm seama că orice mo-
rală prescrie remedii. Morala nu este numai o teorie a virtu-
ţilor, ci, în egală măsură, este o critică a viciilor şi o metodă de 
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interpretare şi restaurare valorică a persoanei umane. Privită 
din acest punct de vedere, morala reprezintă şi o terapie a 
fiinţei umane, un mod de îndreptare, de prevenire şi de res-
taurare valorică a acesteia [33, p.344]. 

În sprijinul acestei atitudini putem invoca câteva argu-
mente, ce pot servi şi drept reguli pe care le va respecta spe-
cialistul în domeniul consilierii: 
− orice tip de intervenţie în COCF va avea caracter moral; 
− intervenţiile realizate trebuie să evite pericolul acţiunilor 

şi deciziilor ireversibile, cât şi provocarea sau dezvoltarea 
unor atitudini şi comportamente neadecvate; 

− activitatea consilierului are ca scop soluţionarea conflictu-
lui interior prin confruntarea persoanei ce suferă cu aces-
ta, deoarece numai conştientizarea motivului şi conţinu-
tului suferinţei reprezintă desprinderea morală de aceasta; 

− susţinerea morală solidă a persoanei în dificultate de către 
consilier, datorită relaţiei empatice, cordiale, dar exigente, 
ce va asigura continuitatea procesului şi suportarea con-
fruntării acesteia cu conflictul; 

− centrarea pe problema actuală a persoanei nu exclude 
întoarcerea la analiza unor evenimente din trecut; 

− oferirea soluţiilor compensatorii şi aplicarea strategiilor 
eclectice, metodele valorificate, trebuie să fie de ordin 
moral şi trebuie să presupună flexibilitate şi eficienţă. 
Scenariul consilierii şi terapiei morale în contextul COCF, 

are caracter psihologic şi educaţional, reprezentând cadrul 
specific în interiorul căruia vom desfăşura şi realiza restaura-
rea psihomorală ca scop final. Orice scenariu psihopedagogic 
şi existenţial complex, include câteva aspecte: persoanele an-
gajate în acţiune, beneficiarul, grupul de susţinere şi încura-
jare; ţintele/obiectivele acţiunii şi tehnologia valorificată. 



 358 

Persoanele angajate în acţiune, în primul rând, sunt re-
prezentate de beneficiar şi consilier. Scenariul care se dezvoltă 
în cadrul familiei poate include şi alte persoane implicate de 
consilier în susţinerea activă şi încurajarea, menţinerea tonu-
sului psihomoral. Esenţiala regulă, în acest caz, rezidă în faptul 
ca fiecare să aibă un statut şi rol bine definit. Acţiunea de bază 
îi revine consilierului/terapeutului, care constă în analiza şi 
separarea motivelor ce au determinat suferinţa de conştiinţa 
suprasolicitată a celui ce suferă. Consilierul trebuie să-i explice 
sensul suferinţei şi să-i ofere soluţii de compensare a situaţiei. 

Ţintele/obiectivele consilierii şi psihoterapiei morale, ca 
parte componentă a COCF, pot fi multiple. 

Ele ţin de necesitatea: 
− stabilirii localizării diconfortului suferinţei la nivel corpo-

ral, somatic, exprimate prin durere/suferinţă organică 
concretă sau difuză (totul doare; sufletul mă doare etc.); 

− diagnosticării localizării şi stabilirii caracterului dezechi-
librului, suferinţei sufleteşti, care poate fi resimţită ca: 
epuizare, frustrare, angoasă, disperare şi închidere; afect 
de ură, răzbunare, depresie etc.; 

− conştientizarea problemei, adică, dirijarea şi provocarea 
desprinderii morale de aceasta prin care, persoana aflată 
în dificultate, va înţelege că starea sa o apasă, o sufocă, o 
izolează şi o goleşte moral; o aruncă în disperare şi o 
înstrăinează nu numai de alte persoane, ci şi de sine însăşi; 

− redarea valorii de sine, restabilirea echilibrului interior, 
reintegrarea individului în ordinea pe care o impun nor-
mele morale şi, în final, restaurarea existenţială ca valoare 
morală şi ontologică [24]. 
Tehnologia reprezintă demersul acţional al îmbinării an-

samblului de metode şi tehnici aplicate. Fiecare metodă sau 
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tehnică de terapie psihomorală trebuie să mobilizeze forţele 
celui care suferă, să-i ofere exemple şi valori morale, cu ajutorul 
cărora să ajungă sigur la conştientizarea situaţiei de impas în 
care se află, făcându-l să fie cooperant, activ, în acţiunea de res-
taurare psihomorală a propriei persoane.  

Pentru a iniţia membrii adulţi ai familiei în utilizarea 
metodelor de consiliere/terapie morală, le-am structurat pe 
acestea, convenţional, în trei categorii: 

1. Metode de informare/culegere a datelor: conversaţia; 
observarea directă şi indirectă; povestirea şi descrierea situa-
ţiei de persoana în cauză sau apropiaţii acesteia (uneori per-
soana în dificultate ţine un jurnal intim pe care îl oferă con-
silierului sau îi scrie o scrisoare acestuia etc.). 

2. Metode de provocare şi exersare a reflecţiei: analiza 
motivelor; analiza şi actualizarea unor evenimente din trecut; 
discuţia; explicaţia; analiza situaţiilor similare; poveşti, poves-
tioare terapeutice/metafore; reflecţia analiza raporturilor cau-
ză-efect; ipotetizarea, formularea şi analiza presupoziţiilor; re-
semnificarea; analiza trăirilor persoanei şi a valorilor pierdute 
sau pervertite; asociaţii şi exemple etc. 

3. Metode de redare a valorii de sine şi de reintegrare în 
normele morale: discuţia, sugestia, propunerea unor lecturi 
speciale, artterapia cu organizarea unor expoziţii familiale şi 
discuţii pe marginea lucrărilor (desene, picturi, poezii, poveşti 
etc.) realizate de persoana în dificultate care îşi revine, reca-
pătă echilibrul psihomoral; aprobarea şi încurajarea; tehnica 
dialogului cu sine (poate fi orală, în scris şi cu înregistrare 
etc.); tehnica epistolară (scrisori în care descrie şi interpre-
tează viziunea sa actuală); încadrarea persoanei în variate acti-
vităţi utile familiei; lauda, elaborarea strategiilor existenţiale 
noi; analiza perspectivelor conduitei. 
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Evident că aceste trei categoriei de metode ne orientează 
spre valorificarea strategiilor similare. Acest lucru, însă, nu ne 
poate împiedica să selectăm şi să îmbinăm metodele în con-
formitate cu circumstanţele concrete (vârsta; genul persoanei; 
particularităţile de personalitate; complexitatea cazului etc.), 
sau să ne adresăm la specialist. 

Departe de a crede că fiecare adult sau familie va fi în 
stare să facă întotdeauna faţă de sine stătător la unele situaţii 
dificile, insistîm, totuşi, asupra ideii că emanciparea intelec-
tuală şi tehnologică în variate domenii, trebuie să contribuie la 
autoperfecţionarea morală a persoanei, iar consilierea ontolo-
gică complexă a familiei să fie prezentă într-un cadru lărgit, 
valorificat prin acţiuni morale nu numai de restaurare, ci, în 
primul rând, de autocunoaştere, autoconsiliere şi autoperfec-
ţionare morală permanentă, de care trebuie să fie mereu 
preocupat fiecare din noi. 

În acest context, merită să menţionăm că atât morala, cât 
şi religia, credinţa, iubirea de sine şi de oameni, introspecţia şi 
reflecţia umană se asociază într-un raport de complemen-
taritate şi fac minuni: îl menţin pe om axat pe acţiunea morală 
care-i oferă demnitate, voinţă şi înţelepciune existenţială. 

În cadrul consilierii ontologice complexe a familiei am 
observat eficienţa convorbirilor despre drepturile şi obligaţiu-
nile personalităţii. 

 

DREPTURILE PERSONALITĂŢII 
 

Aveţi dreptul: 
• uneori să vă plasaţi pe primul loc; 
• să cereţi ajutor şi susţinere morală; 
• să protestaţi împotriva unei comportări şi critici neobiec-

tive/incorecte; 
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• să aveţi o opinie proprie şi anumite convingeri; 
• să comiteţi greşeli până când nu ve-ţi găsi calea adecvată/ 

corectă; 
• să oferiţi altor persoane posibilitatea de a-şi soluţiona 

propriile probleme; 
• să spuneţi când găsiţi de cuviinţă: Mulţumesc, Nu şi 

Scuzaţi, Nu; 
• să nu atrageţi atenţie la sfaturile celor din jur, ci să vă con-

formaţi convingerilor Dvs; 
• să vă izolaţi, atunci când simţiţi necesitatea, chiar dacă 

unele persoane îşi doresc compania Dvs; 
• să trăiţi firesc emoţiile şi sentimentele proprii, indiferent 

de faptul, dacă le înţeleg sau nu, cei din jur; 
• să schimbaţi deciziile şi modul acţiunilor; 
• să obţineţi schimbarea unei înţelegeri, dacă aceasta nu Vă 

satisface; 
Nu sunteţi obligat: 
• să fiţi impecabil la nivelul 100%; 
• să urmaţi majoritatea; 
• să faceţi ceva plăcut pentru persoanele neplăcute; 
• să iubiţi persoanele ce va dăunează / vă fac rău; 
• să vă scuzaţi pentru că aţi fost firesc/natural; 
• să vă sacrificaţi pentru cineva; 
• să vă simţiţi vinovat pentru ideile Dvs; 
• să vă împăcaţi cu o situţie neplăcută pentru Dvs; 
• să neglijaţi lumea Dvs interioară pentru cineva; 
• să păstraţi relaţia care vă înjoseşte; 
• să faceţi mai mult (peste puteri) decât vă permite timpul 

şi posibilităţile; 
• să îndepliniţi cerinţe neraţionale / neadecvate; 
• să opriţi ceea ce nu sunteţi în stare; 
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• să purtaţi răspundere pentru comportarea incorectă a 
altei persoane; 

• să vă deziceţi / negaţi propriul Eu pentru cineva sau ceva; 
Reţineţi: 
• ceilalţi oameni au aceleaşi drepturi ca şi Dvs; 
• nu este posibil să trăieşti în societate şi să fii liber de 

societate; 
• opinia altei persoane deosebită de a Dvs, poate fi una 

corectă; 
• nimemi nu este dator să se comporte cum doriţi Dvs; 
• modul de viaţă deosebit de al Dvs poate reprezenta o 

normă pentru altul; 
• nu ignoraţi o experienţă străină, poate să vă atenţioneze şi 

să vă păzească de greşeli; 
• sentimentul culpabilităţii Dvs, poate indica asupra con-

duitei incorecte; 
• nu sunteţi datori numănui cu nimic, până nu v-aţi luat 

anumite obligaţiuni; 
• nimic nu vă poate elibera de responsabilitatea privind 

faptele Dvs. 
 
 

3. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ PARENTALĂ  
CA COMPONENTĂ DE FORMARE  

A CULTURII FAMILIEI 
 

Analiza experienţei empirice şi a cercetărilor ştiinţifice [1; 
3; 7; 10; 19] ne conduc spre ideea că formarea şi dezvoltarea 
personalităţii umane, la general, şi a personalităţii părinţilor, 
în particular, reprezintă un proces complex, care începe în 
copilărie prin interiorizarea modelelor parentale observate în 
cadrul familiei de origine; apoi continuă prin intermediul acti-
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vităţilor specifice de educaţie, asistenţă şi consiliere psihope-
dagogică/educaţională, acţiunile de autoperfecţionare desfă-
şurate de adulţi pe pacursul întregii vieţi. 

În societatea de astăzi, aceste tipuri de activităţi s-au 
instituţionalizat, se profesionalizează continuu şi au devenit o 
obligaţie a statului faţă de cetăţenii care au familie, cresc şi 
educă copii. 

Studiul nostru are caracter teoretico-aplicativ şi-i orientat 
spre analiza şi clarificarea unor aspecte epistemologice, pra-
xiologice şi elucidarea rezultatelor unei investigaţii în dome-
niul consilierii psihopedagogice a părinţilor, abordată din 
perspectiva formării culturii familiei în contextul COCF. 

La început vom clarifica esenţa conceptelor de bază, ope-
rând cu termenul asistenţă, care provine din latinescul assisto, 
– ere şi adsisto, – ere, care semnifică a fi alături de cineva, a-i 
acorda sprijin şi ajutor în rezolvarea unor probleme [32, p.11]. 

Evident că se oferă asistenţă individului în două ipostaze: 
a) într-un cadru informal, asistenţa se oferă de membrii 

familiei, prieteni, rude etc.; 
b) într-un cadru formal, adică instituţionalizat, fie în ins-

tituţiile de învăţământ, fie în centrele specializate. 
Acordarea asistenţei în educaţia, iniţierea şi formarea pă-

rinţilor, transformarea lor în actori eficienţi şi activi, centraţi 
pe autoperfecţionarea permanentă a competenţelor de familist 
şi părinte, se referă la un ansamblu de acţiuni organizate, în 
plan social, de mijloacele mediatice prin implicarea specialiş-
tilor din domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenţei juridice, 
medicale etc. şi, în cadrul instituţiilor de învăţământ, prin ser-
viciul psihologic, consilierii educaţionali, cadrele didactice, se 
studie să asigura condiţii optime de dezvoltare, educaţie şi via-
ţă pentru fiecare copil. Consilierea poate preveni şi înlătura 
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situaţiile dificile, de criză, care apar atât în viaţa copilului cât şi 
a adultului, a întregii familii. 

La nivelul informal al relaţiilor interpersonale în familie, 
consilierea părinţilor se realizează de către semeni, rude, prie-
teni, iar în cadrul formal – de către specialistul la care se adre-
sează persoana în cauză. Acordarea asistenţei presupune spri-
jinirea şi ajutorarea persoanei în scopul depăşirii dificultăţilor.  

De fapt, deseori, fiecare din noi, indiferent de profesie, 
statutul şi rolul social în care ne aflăm (părinţi, fraţi etc.), 
acordăm asistenţă apropiaţilor noştri. Sigur că eficienţa asis-
tenţei diferă de la caz la caz, depinde de un şir de factori, prin-
tre care cei mai importanţi ţin de experienţă şi, nu în ultimul 
rând, de cunoştinţele şi competenţele noastre în domeniul 
psihopedagogiei. Până vom aborda unele aspecte praxiologice 
ale consilierii parentale şi ale formării culturii părinţilor, ne 
orientăm spre precizarea conceptelor şi definiţiilor din dome-
niul consilierii psihopedagogice. 

În teoria şi practica consilierii parentale şi în viaţa socială, 
individului i se oferă variate tipuri de asistenţă pe care trebuie 
să le cunoaştem şi să le valorificăm adecvat. Astfel, asistenţa 
medicală, ţine de organizarea-desfăşurarea acţiunilor de asi-
gurare a condiţiilor optime de creştere şi dezvoltare biofizică a 
organismului uman şi ocrotirea sănătăţii acestuia. Asistenţa 
medicală se acordă de către personalul medical special pre-
gătit, la solicitarea individului. 

Asistenţa socială reprezintă ansamblul de acţiuni şi acti-
vităţi de sprijin şi ajutor acordat persoanelor aflate în dificul-
tate, pentru rezolvarea unor probleme de ordin material în 
scopul asigurării unui standard de viaţă decent. Problemele 
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vizate ţin de competenţa şi responsabilitatea asistenţilor so-
ciali şi ale autorităţilor publice locale. 

Un alt tip de asistenţă este cea psihologică, care constă în 
ajutorul şi sprijinul acordat persoanelor în situaţii de criză, 
dificultate, manifestate prin dezechilibru şi disfuncţionalităţi 
la nivelul conduitei, structurilor de personalitate. Asistenţa 
psihologică este acordată de specialişti: psihologi, consilieri pe 
probleme psihologice şi psihoterapeuţi. 

Asistenţa psihopedagogică/educaţională reprezintă una 
dintre cele mai răspândite tipuri de sprijin, ajutor, îndrumare 
acordate copiilor, tinerilor, adulţilor, tuturor persoanelor care 
învaţă sau participă la activităţi de instruire-învăţare, de 
dezvoltare şi formare personală, de orientare în cariera şco-
lară, profesională sau cariera de familist şi părinte. Această 
asistenţă cere nu numai pregătire specială, calificaţie, dar şi o 
experienţă mare în domeniu, un anumit dar şi capacităţi de 
convingere/persuasiune. Asistenţa psihopedagogică este nece-
sară persoanelor, care doresc să se autodepăşească, autoper-
fecţioneze în procesul de formare-dezvoltare a propriei perso-
nalităţi. Evident că asistenţa nominalizată se acordă de con-
silierii educaţionali sau şcolari, de către educatori, profesori, 
psihopedagogi, psihologii şcolari şi de către părinţi în cadrul 
familiei [6; 7; 9; 10; 12; 14; 49; 58; 68; 72; 78; 80; 84 etc.]. 

Dacă realizăm o analiză simplă a acţiunilor din oricare tip 
de asistenţă, lesne observăm că înafara celor speciale de ori-
gine medicală, juridică, socială, peste tot, sunt prezente acţiuni 
cu un evident caracter psihologic şi pedagogic, fie teoretic, de 
cunoaştere şi respectare a particularităţilor de vârstă, persona-
litate, gen, specificul crizelor etc.; fie aplicativ: valorificarea 
unor principii şi strategii de utilizare a variatelor forme, me-
tode, procedee tehnici, îmbinarea optimă a acestora în proce-
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sul de formare-dezvoltare a personalităţii adultului sau copi-
lului. În acest context, amintim de necesitatea creării unor 
condiţii favorabile; cunoaşterea şi respectarea factorilor ce ar 
consolida acţiunile consilierului şi ar facilita rezultatele con-
silierii, asistenţei educaţionale oferite şi ar exclude influenţa 
factorilor perturbatorii. 

Asistenţa acordată în consilierea psihopedagogică a pă-
rinţilor posedă un caracter de formare a culturii lor, unul 
inter- şi pluridisciplinar, vizând realizarea unor influenţe şi 
acţiuni educative corecţionale, informaţionale, de susţinere, 
fortificare a unor trăsături de personalitate şi comportamente, 
ce urmează a fi adaptate la particularităţile psihoindividuale 
ale adulţilor şi copiilor. Pentru a înţelege importanţa consi-
lierii în formarea culturii membrilor familiei, vom identifica şi 
preciza esenţa conceptelor de bază. 

Întrucât, activitatea de consiliere parentală, în contextul 
COCF, poate include consilierea psihologică, elemente de 
psihoterapie şi consilierea psihopedagogică/educaţională, este 
necesar să abordăm şi analiza conţinutului acestora. Astfel, 
consilierea psihologică reprezintă intervenţia care urmăreşte 
sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de comportare, 
ce trebuie adoptat într-o situaţie dată, sau, în general, în viaţa 
şi activitatea cotidiană a persoanei [32, p.13]. Ea se adresează 
persoanelor normale, sănătoase psihic, în studiul nostru – 
părinţilor, aflaţi în dificultate, care sunt ajutaţi să conştien-
tizeze posibilităţile sale şi să le valorifice pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă, pentru a-şi organiza şi trăi o 
viaţă plină de sens, confortabilă din punct de vedere psiho-
logic [25; 27] şi a-şi dezvolta şi educa eficient copiii. Con-
silierea psihologică facilitează autocunoaşterea realistă, accep-
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tarea de sine, autoactualizarea şi valorificarea optimă a resur-
selor şi posibilităţilor proprii. 

Psihoterapia presupune utilizarea unor metode şi tehnici 
psihologice specifice, în vederea realizării unor schimbări, de-
seori de amploare, profunde, în cogniţiile şi comportamentul 
oamenilor. Psihoterapia, în esenţa, este prerogativa medicilor 
psihoterapeuţi, care au o pregătire specială, inclusiv psiholo-
gică, deoarece se adresează persoanelor cu diagnostic clinic 
sau celor aflate într-o stare de suferinţă psihică, uneori greu de 
definit şi foarte dificil de remediat sau înlăturat. Aceste sufe-
rinţe psihice pot fi generate de conflictele interne, uneori şi de 
conflicte interpersonale de tipul soţ-soţie, copil-părinte etc., 
alteori de suprapunerea conflictelor interne şi a celor inter-
personale cu crizele de vârstă sau crizele vieţii de familie. În 
acest caz, persoana, trăieşte o stare complexă de nemulţumire 
de sine, de dezacord intern, de incongruenţă, frustrare, fapt 
care o face anxioasă, vulnerabilă; îi creează probleme de com-
portare şi adaptare la solicitările parvenite din socium, pro-
vocându-i un disconfort substanţial. În situaţii de acest tip se 
realizează consilierea psihologică cu elemente de psihoterapie 
şi/sau consilierea ontologică complexă. 

Atât psihoterapia, cât şi consilierea psihologică, cea onto-
logică complexă, reprezintă procese complicate de intervenţie, 
influenţare cu scop de schimbare a strategiilor comportamen-
tale, a condiţiilor, cogniţiilor, atitudinilor şi a conduitei per-
soanelor, în cazul nostru, a părinţilor. 

Consilierea psihopedagogică/educaţională a părinţilor, re-
prezintă un tip de consiliere care are de soluţionat, concomi-
tent, obiective de natură psihologică şi pedagogică. Ea urmă-
reşte abilitarea adulţilor/părinţilori cu competenţe ce le-ar asi-
gura formarea şi funcţionarea optimă a unui model psihoedu-
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caţional de autodezvoltare a personalităţii sale şi de dezvol-
tare-educare a personalităţii copiilor lor. Consilierii educa-
ţionali au ca scop să înveţe părinţii a stăpâni, la nivel opera-
ţional şi strategic, competenţele şi deprinderile fundamentale 
de comunicare, relaţionare şi educaţie a copiilor; de a face faţă 
cerinţelor vieţii familiale în calitate de familist şi părinte 
eficient [25]. Competenţele parentale, în linii generale, includ: 
− cunoaşterea particularităţilor de vârstă, de personalitate şi 

de gen ale adulţilor şi copiilor, pentru a valorifica adecvat 
şi la maximum, potenţialul şi posibilităţile acestora; 

− însuşirea/învăţarea şi asigurarea, exersarea organizării-
desfăşurări-monitorizării modului de viaţă sănătos şi 
demn în cadrul familiei; 

− gestionarea şi controlul trăirilor afective personale şi 
acordarea ajutorului de acest fel, copiilor pentru a le 
forma calităţile moral-volitive şi cultura psihoemoţională; 

− capacitatea de a anticipa şi rezolva conflictele interne şi 
cele interpersonale în relaţiile cu semenii şi copiii; 

− formarea şi consolidarea la copii a competenţelor şi de-
prinderilor de viaţă sănătoase; 

− orientarea şi exersarea autocunoaşterii şi autoperfecţio-
nării (morale, spirituale, intelectuale, psihofizice, tehnolo-
gice, estetice etc.), axarea pe autoanaliză, reflecţie şi gân-
dire pozitivă. 
Foarte frecvent, la nivel teoretic, dar şi practic, apar între-

bări de tipul: Există oare diferenţe între activităţile de consiliere 
psihologică şi psihopedagogică? Care este esenţa şi rostul 
consilierii ontologice complexe a familiei? 

Răspunsul este evident: diferenţe semnificative nu sunt, 
de fapt, scopul şi misiunea acestora sunt comune: acordarea 
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sprijinului, îndrumării şi a ajutorului adulţilor pentru a-şi 
onora eficient funcţiile de părinte prin acţiuni competente şi 
forţa modelului comportamental de o înaltă moralitate. To-
tuşi, unele diferenţe se pot observa la nivelul conţinutului şi a 
valorificării formelor, metodelor şi tehnicilor de consiliere 
parentală. Considerăm oportun să analizăm câteva diferenţe 
observate la nivel empiric. 

În primul rând, atragem atenţia la un fapt, care merită, 
credem noi, o abordare separată şi mult mai detaliată. Aceasta 
poate fi desemnată prin imaginea şi reputaţia specialistului, 
care, în viziunea noastră, cuprinde un amalgam de trăsături de 
personalitate, competenţe profesionale, inteligenţă, cultură 
emoţională, ce îmbină organic experienţa specialistului cu da-
rul persuasiunii acestuia, a charismei, a unui mod deosebit de 
a comunica, asculta, relaţiona, a se dărui, a fi congruent în gân-
duri, vorbe şi fapte; a fi un model comportamental demn de 
urmat. Aici o importanţa mare are, în situaţia când alegem in-
dependent consilierul, să cunoaştem ce rezultate profesionale 
are acesta în munca de consiliere a adulţilor, tinerilor, copiilor. 

O altă diferenţă rezidă în faptul că procesul consilierii 
psihopedagogice parentale, poate fi axat şi pe unele aspecte ale 
optimizării instruirii, învăţării la unele discipline şcolare a 
copiilor, atunci, consilierea o poate realiza doar profesorul 
concret, specialistul de matematică, informatică, chimie, limbă 
şi literatură maternă, istorie, prin informarea părinţilor cu pri-
vire la conţinutul curriculumului, metodele şi strategiile 
utilizate în predare, învăţare, evaluare etc. Motivul, care iese la 
suprafaţă: competenţa în domeniul vizat şi centrarea pe cel ce 
învaţă (ca vârstă, aptitudini, rezerve în asimilarea materiei 
etc.), trebuie conştientizat de adult şi abordatîn corelaţie cu 
acordarea ajutorului concret de stimulare a învăţării; orga-
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nizare a unui spaţiu special şi timp adecvat; asigurarea unui 
eşafodaj educativ pe măsura necesităţilor copilului. În acest 
caz, constatăm că un cadru didactic eficient trebuie să cu-
noască materia la perfecţie, curriculumul disciplinei, metodica 
predării disciplinei; trebuie să fie versat şi în particularităţile 
psihologice de vârstă, de personalitate, gen; de dezvoltare a 
proceselor psihice cognitive; a aptitudinilor, sferei moral-
volitive, dar trebuie să cunoască şi teoria, metodologia, pra-
xiologia educaţiei copiilor şi părinţilor, a familiei. 

Evident că în astfel de situaţii, profesorul trebuie să depă-
şească tehnologia didactică, să treacă de la poziţia specialistu-
lui ce deţine şi valorifică sarcinile de predare, instruire şi for-
mare integrală a elevului, la una de cel mai înalt nivel profe-
sional – de specialist ce orientează şi iniţiază elevii în strategii 
şi instrumente de achiziţionare metacognitive a cunoştinţelor 
la disciplina sa şi enculturaţie a părinţilor în domeniul psiho-
pedagogiei. Nu în zădar, un cadru didactic eficient este numit 
de cercetători, elevi, colegi şi părinţi – maiestru. 

O altă diferenţă ţine de forma şi structura demersului de 
consiliere parentală, cu toate că astăzi tehnologia acestuia este 
abordată mai constructiv şi lejer, aici prevalează aspectul psi-
hoeducaţional şi corecţional individual (uneori lucrul în grup).  

În consilierea pe care o realizează şi oferă părinţii copiilor 
săi în cadrul familiei, se pot observa, practic, aceleaşi elemente 
psihopedagogice pe care le aplică specialistul. Sigur, ultimul, 
având o pregătire specială este mult mai versat în activitatea 
respectivă, însă aceasta de loc nu înseamnă că părinţii nu sunt 
în stare să fie iniţiaţi şi să se autoperfecţioneze permanent în 
domeniul vizat, pentru a optimiza comunicarea, relaţionarea, 
climatul moral al familiei. Bineînţeles că activitatea părinţilor, 
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a educatorilor, pedagogilor şi consilierilor educaţionali profe-
sionişti au mai multe tangenţe decât diferenţe. 

Aspectul ontologic complex al consilierii ne orientează 
spre abordarea problemelor cu care se confruntă individul 
într-un mod existenţial filosofic, nu numai unul pragmatic. 

În continuare vom face un succint excurs în valenţele 
consilierii psihopedagogice parentale pentru a specifica formele 
şi caracteristicile de bază, după criteriul situaţiei în care se pot 
afla adulţii consiliaţi. Astfel, prima formă consilierea parentală 
adresată adulţilor centraţi pe formarea-dezvoltarea propriei per-
sonalităţi (pentru dezvoltare), presupune un ansamblu de ac-
ţiuni de sprijinire şi îndrumare a familiştilor-părinţi sau viitori-
lor părinţi, care se află într-un proces de parcurgere a expe-
rienţelor de învăţare în scopul formării-dezvoltării propriei 
personalităţi, fie în domeniul achiziţionării unor competenţe  
de autoactualizare a rolului său social de părinte, fie de autoper-
fecţionare morală, spirituală, intelectuală, psihofizică, estetică, 
tehnologică. Consilierea de acest tip poate fi realizată indivi-
dual, în grupuri şi colectivităţi (de exemplu: părinţii elevilor 
dintr-o clasă concretă sau a paralelelor/părinţii elevilor claselor 
a V-a, a VI-a din liceu etc.). La fel, pot fi selectaţi şi consiliaţi 
părinţii care doresc să cunoască mai profund unele aspecte ale 
comunicării, relaţionării, educaţiei copiilor de variate vârste. 

Consilierea psihopedagogică parentală în situaţii de criză, 
presupune ansamblul de acţiuni de ajutor, sprijinire şi îndru-
mare a adulţilor în funcţia sa de părinţi, aflaţi într-o stare de 
dezorganizare şi de disfuncţionalitate a personalităţii, nevoite 
să se confrunte cu un şir de probleme pe care temporar nu le 
pot soluţiona adecvat şi care le produc stres, îngrijorare, an-
xietate şi frustrare. Mai eficiente aici sunt: consilierea indivi-
duală şi în grupuri mici. 
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Consilierea psihopedagogică parentală preventivă este axa-
tă pe prevenirea apariţiei unor probleme sau situaţii critice în 
viaţa familiei, la general, şi viaţa copiilor sau a părinţilor, în 
particular. Acest fel de consiliere are un rol proactiv, încearcă 
să pregătească părinţii sau viitorii părinţi pentru a face faţă, cu 
succes, unor solicitări de viaţă previzibile săi imprevizibile. 
Astfel, specialistul, prin consilierea parentală preventivă ar 
putea ţine în vizor un spectru larg de aspecte: organizarea-
monitorizarea modului sănătos de viaţă al familiei/copiilor; 
orientarea şi ghidarea carierei şcolare la variate vârste; orien-
tarea profesională a copiilor; apariţia primelor sentimente/a 
îndrăgostirii la adolescenţi; depăşirea crizelor de vârstă etc. 
Analiza experienţei avansate demonstrează că în cadrul acestei 
forme de consiliere pot fi organizate mai multe modalităţi de 
lucru cu părinţii, chiar sub egida şcolilor de părinţi sau prin 
intermediul şedinţelor, trainingurilor, meselor rotunde, a con-
ferinţelor teoretico-practice cu părinţii. 

Consilierea psihopedagogică remedială sau pentru facili-
tarea re/adaptării la realitate este o formă de consiliere a 
părinţilor, realizată în scopul susţinerii şi îndrumării acestora 
pentru a se adapta psihologic şi comportamental la avalanşa 
de procese şi situaţii dificile de viaţă, precum comunicarea şi 
relaţionarea cu copiii lor, care însuşesc un nou statut social de 
elev, student; inclusiv cu managerii şcolari şi cadrele didactice 
în contextul parteneriatului educaţional; consilierea va asigura 
interiorizarea comportamentelor de ajutorare a copilului în 
cadrul inserţiei sociale (în instituţiile preşcolare, şcoală, centre 
de creaţie sau sport etc.). 

Evident că, abordând principalele forme de consiliere pa-
rentală, este necesar să analizăm orientările şi tendinţele con-
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temporane ale consilierii psihopedagogice, urmărind şi avan-
tajele acestuia, realizate în contextul COCF. 

Plecând de la cele patru categorii tematice, ale consilierii 
psihopedagogice descrise şi interpretare detaliat de I. Al. Du-
mitru [32, p.18-36] în lucrarea sa Consiliere psihopedagogică. 
Baze teoretice şi sugestii practice (2008); de la Paradigmele psi-
hoterapiei, elaborate şi structurate de J. Wilkinson [Apud 27] 
conform descriptorilor-cheie şi a şcolilor terapeutice (com-
portamentală, cognitivă, psihodinamică, sistemică) şi expe-
rienţa noastră de consiliere ontologică complexă a familiei, 
vom contura următoarele orientări care pot fi observate, atât 
la nivel teoretic, elucidat în sursele bibliografice de specia-
litate, cât şi la nivel aplicativ, valorificate tot mai frecvent în 
consilierea părinţilor şi a familiei în întregime: 

• consilierea este axată pe ceea ce aparţine prezentului 
şi/sau viitorului, iar psihoterapia abordează prezentul 
ca expresie a unei istorii ce se repetă în variate con-
texte, chiar şi schimbate. Consilierea se centrează pe 
dezvoltare şi facilitare, iar psihoterapia pune accent pe 
intervenţie, tratament şi reconstrucţie. Consilierea este 
considerată ca fiind axată pe schimbarea evolutivă a per-
soanei, în timp ce psihoterapia, pe schimbarea revolu-
tivă, care presupune modificări structurale profunde. 

• ultimele două decenii marchează o creştere a tendin-
ţelor integrative în interiorul intervenţiilor psihotera-
peutice şi în interiorul consilierii psihopedagogice, 
inclusiv şi între acestea. Avantajele deschiderii specia-
liştilor din domeniile vizate, abordarea de tip inter-
disciplinar şi pluridisciplinar, valorificarea formelor de 
manifestare a integrării în psihoterapie, consiliere şi 
educaţie a familiei, urmează trei direcţii: integrarea 
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teoretică, eclectismul tehnic şi valorificarea factorilor 
comuni [3; 5; 8; 12]. 

Multitudinea şi diversitatea orientărilor şi tendinţelor 
contemporane în consilierea şi terapia psihică pot fi grupate în 
trei mari categorii, fiecare pivotând în jurul unui concept 
fundamental: psihodinamic, comportamental şi experienţial. 
Aceste categorii sunt următoarele: 

1. Consilierea şi psihoterapiile de orientare psihodina-
mică (freudiană şi postfreudiană); 

2. Consilierea şi psihoterapiile de orientare comporta-
mentală; 

3. Consilierea şi psihoterapiile experienţiale [32, p.17]. 
În Consilierea şi psihoterapiile de orientare psihodinamică 

se valorifică concepţia despre om şi personalitatea umană, po-
trivit teoriei lui S. Freud. Conform acesteia, personalitatea in-
clude în structura sa trei componente psihice: Id-ul/Sinele, ce 
cuprinde impulsurile, tendinţele şi pulsiunile de natură incon-
ştientă; Egoul/Eul – entitate psihică de natură conştientă aflată 
în contact permanent cu lumea exterioară şi cu evenimentele 
vieţii interioare a subiectului, îndeplinind un rol esenţial în 
integrarea diferitelor aspecte ale vieţii psihice şi în exercitarea 
autocontrolului; Superegoul/Supraeul – alcătuit din conţinuturi 
psihice de natură social-valorică, predominant morală, cu rol 
de cenzură a manifestărilor Eului [32, p.18]. Modelul de consi-
liere şi psihoterapie în acest caz are la bază două mecanisme 
esenţiale: insightul, care constă în înţelegerea de către persoană 
a problemelor sale printr-o iluminare bruscă, axată, mai mult, 
pe analiză şi intuiţie şi, catharsisul, care constă în declanşarea 
unei izbucniri emoţionale ce contribuie la reducerea tensiunii şi 
a anxietăţii prin sprijinirea şi incitarea persoanei să retrăiască în 
plan psihic experienţele trecute (plăcute sau neplăcute). 
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Consilierea şi psihoterapiile de orientare comportamentală, 
au apărut ca reacţie la consilierea şi psihoterapiile de factură 
psihanalitică, ce puneau accentele pe forţele de natură incon-
ştientă ale psihicului uman, considerate drept cauze ale gân-
durilor şi manifestărilor actuale ale persoanei. 

În cazul consilierii şi psihoterapiilor comportamentale, la 
bază stau teoriile învăţării, în primul rând, cele referitoare la 
condiţionarea (clasică şi operantă) şi la învăţarea socială. Potri-
vit acestor teorii, reacţiile şi deprinderile adaptative şi cele deza-
daptative, sunt rezultatul unor procese de învăţare urmate de 
întărirea/consolidarea socială şi controlul comportamentului. 

Consilierea şi psihoterapiile de orientare experienţială plea-
că de la premisa că omul este o fiinţă activă care dispune de un 
potenţial latent ce trebuie realizat prin autoactualizare. Con-
cepţia despre om are la bază o filozofie umanistă şi holistică, 
potrivit căreia omul se realizează ca om/personalitate numai 
prin interacţiunea nivelului intrapersonal (descoperirea pro-
priului Eu, a potenţialului său) cu cel transpersonal (relaţio-
narea cu semenii şi alte persoane, cu mediul ambiant etc.). 
Scopul consilierii de tip experienţial constă în dezvoltarea şi 
formarea personalităţii prin actualizarea şi valorizarea optimă 
a potenţialului său, crearea unei personalităţi ce se va mani-
festa spontan, natural, autentic şi creativ, conştientizând nece-
sitatea asigurării armoniei între corp, minte şi suflet; între 
raţiune, vorbe şi fapte/conduită [24; 28; 53; 72; 84 etc.]. 

Analiza experienţei de consiliere psihopedagogică pe par-
cursul a 20 ani a permis să confirmăm tendinţele unei abor-
dări integrative şi să dezvoltăm şi completăm aspectele esen-
ţiale ale acesteia. Astfel, structura tridimensională a consilierii 
psihopedagogice, abordată într-o concepţie unitar-integrativă 
şi definită de I. Al. Dumitru, cubul consilierii psihopedagogice 
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cu cele trei aspecte: conţinutul activităţilor de consiliere, formele/ 
ipostazele şi modalităţile de realizare [32, p. 60-61], noi l-am 
dezvoltat şi completat cu încă trei aspecte – identificarea prob-
lemei şi scopului consilierii; strategia/mijloacele aplicate şi teh-
nologia eclectică, care incumbă acumularea informaţiei, stabi-
lirea problemei şi a scopului; selectarea şi aplicarea unor mij-
loace, ca de exemplu: muzica, jocul, povestioarele, poveş-
tile/metaforele terapeutice, simularea etc. şi alegerea – urma-
rea unei strategii de tip sistemic, integrativ-eclectic prin îm-
binarea optimă a metodelor, procedeelor, tehnicilor în baza 
respectării unui şir de principii de natură umanistă, demo-
cratică, centrată pe desăvârşirea reflecţiei ontologice a atitudi-
nii filosofice şi a autoactualizării individului consiliat. În con-
textul vizat cubul consilierii psihopedagogice [32, p. 61], a fost 
transformat de noi într-un mecanism cu o structură hexago-
nală, care a fost cu succes valorificat în practica consilierii 
adulţilor şi copiilor, realizate în cadrul activităţilor de consiliere 
ontologică complexă a familiei. Mecanismul nominalizat poate 
fi reprezentat prin şase faţete-dimensiuni, astfel: 

Identificarea problemei şi scopului consilierii – Stra-
tegia, mijloacele aplicate – Conţinutul activităţii de consi-
liere – Formele/ ipostazele – Modalităţile de realizare – Teh-
nologia eclectică. Axa centrală de la care pleacă şi pe care 
reperează aceste faţete – dimensiuni reprezintă implicarea 
activă a celui consiliat în reflecţii de tip ontologic/existenţial şi 
soluţii ce au la bază filosofia practică – acţiunea morală. 

În scopul identificării problemelor cu care se confruntă 
deseori, părinţii şi la care necesită ajutorul consilierului, am 
realizat o trecere în revistă a acestora şi a formelor de consiliere 
psihopedagogică oferită familiei/părinţilor în contextul COCF 
(Tabelul 5). 
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Tabelul 5. Formele consilierii tematice şi problemele 
identificate în COCF 

 

Formele 
consilierii Problemele identificate 

Numă-
rul de 
cazuri 

1 2 3 

Consiliere 
în situaţii 
de criză 

- conflicte interioare; 
- conflicte interpersonale copii-părinţi; 

mamă-tată-copii; puberi, adolescenţi- 
părinţi; bunici-nepoţi; părinţi-bunici-
nepoţi etc.; 

- abandon şcolar; 
- reacţii intrapunitive/ protest neadecvat; 

închidere în sine etc. 
- accidente, situaţii imprevizibile; întâmplări 

nefericite; 
- crize de vârstă, de personalitate etc. 

741 

Consiliere 
remedială 

- pierderea locului de muncă; 
- divorţul părinţilor; 
- conflicte între părinţi din cauza copiilor; 
- suferirea unor accidente în trecut; 
- incapacitate de autocontrol, manifestarea 

unor comportamente agresive, neadecvate 
nocive (abuz de alcool, droguri etc.) 

- suportarea consecinţelor unor traume 
psihice sau a distresului;  

- situaţii de adaptare în cazul adopţiei unui 
copil etc. 

640 

Consiliere 
preven-

tivă 

- de cunoaştere a particularităţilor de vârstă, 
de personalitate, de gen a copiilor, 
adolescenţilor; 

- cunoaşterea drepturilor şi a factorilor de 
protecţie a copilului; 
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1 2 3 

 

- specificul dezvoltării aptitudinilor şi a 
creativităţii în cadrul familiei;  

- funcţiile familiei şi realizarea lor partene-
rială de către părinţi; 

- autocontrolul emoţiilor şi managementul 
stresului; 

- cultura comunicării şi relaţionării 
familiale; aplicarea metodelor educative; 

- orientarea şi ghidarea carierei şcolare a 
copilului; 

- orientarea profesională a adolescenţilor 
etc. 

930 

Consiliere 
pentru 

dezvoltare 

- conţinutul factorilor şi mecanismele care 
determină dezvoltarea psihică şi fizică 
umană; 

- conţinutul şi modalităţile de organizare-
monitorizare a modului sănătos şi demn/ 
moral de viaţă în cadrul familiei; 

- metode şi strategii de autoperfecţionare 
morală, spirituală, psihofizică, intelectuală, 
estetică etc. 

- funcţionalitatea cognitivă adecvată şi con-
duita eficientă a persoanei; 

- dezvoltarea armonioasă şi formarea carac-
terului integru al persoanei/ copil, puber, 
adult, adolescent; 

- aspecte de parteneriat educaţional etc. 

1811 

 
Este pozitiv faptul că părinţii sunt cointeresaţi în dezvoltare 

şi anticiparea unor situaţii dificile, astfel din 4122 de cazuri, 
1881 au fost consiliaţi părinţii, care au optat pentru cunoaşterea 
şi formarea competenţelor sale de dezvoltare optimă. 
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În finalul studiului, considerăm oportun să indicăm unele 
momente pe care trebuie să le conştientizeze părinţii ce vor 
apela la ajutorul şi asistenţa consilierului, după cum urmează: 
− să depună efort intelectual, moral şi volitiv de manifestare a 

modelelor comportamentale demne de urmat pentru copii; 
− să mediteze/reflecteze sistematic asupra vieţii, conduitei sale; 
− să se axeze pe o gândire, comunicare şi relaţionare pozi-

tivă cu semenii şi copiii lor; 
− să se documenteze, să-şi dezvolte aptitudinile şi compe-

tenţele de familist şi părinte; 
− să elaboreze şi să urmeze un program de autoperfecţio-

nare permanentă. 
Înainte de a se adresa la consilier, adulţii trebuie să schi-

ţeze un plan în care sunt obiectiv şi clar creionate problemele/ 
dificultăţile apărute, durata şi caracteristicile manifestării aces-
tora, inclusiv încercările părinţilor de a le anihila sau lichida. 
Observaţiile şi experienţa de consiliere a familiei/părinţilor 
demonstrează că pregătirea prealabilă a adulţilor pentru a se 
adresa la specialistul vizat, asigură eficienţa acţiunilor de inter-
venţie şi asistenţă psihopedagogică. 

 
 

4. CONSILIEREA FAMILIEI ŞI MANAGEMENTUL  
CONFLICTULUI 

Conflictul este o componentă naturală, indispensabilă 
vieţii noastre cotidiene şi a relaţiilor noastre cu ceilalţi, deatât, 
de regulă, nu îl analizăm, nu ne gândim la el şi nu îl studiem. 
Totuşi, zi de zi, oamenii au parte de variate conflicte cu ei 
înşişi şi cu alte persoane, în familie şi în societate. Deşi, cei mai 
mulţi oameni privesc conflictul ca pe o forţă negativă şi dis-
tructivă, el poate deveni o şansă pentru maturizare şi pentru 
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învăţare. Dacă persoanelor li se dezvoltă anumite competenţe 
pentru evitarea şi rezolvarea conflictelor, ei pot analiza obiec-
tiv situaţii sociale complicate, pot decide asupra căilor în-
ţelepte de acţiune, înseamnă că pot deveni responsabili pentru 
consecinţele acţiunilor lor. Conflictul în psihologie se concepe 
ca o ciocnire a unor tendinţe opuse, contrării ce au loc, mai 
întâi, în psihicul uman, iar apoi se manifestă în relaţiile oame-
nilor sau a grupurilor sociale. Prin conflict se subînţelege o 
contradicţie greu rezolvabilă, însoţită de trăiri afective puter-
nice. Unii cercetători tratează conflictul ca pe nişte manifestări 
ale unor antagonisme deschise între entităţi individuale sau 
colective, ce au interese incompatibile la moment, în ceea ce 
priveşte deţinerea sau gestiunea unor bunuri materiale şi/sau 
simbolice [13¸37; 74 etc.]. Conflictul, mai reprezintă şi o for-
mă de comportament competitiv între persoane sau grupuri, 
ce apăre atunci când două sau mai multe persoane întră în 
competiţie pentru unele resurse limitate [91].  

În literatura de specialitate sunt cunoscute şi studiate 
următoarele forme ale conflictului: 

• conflict intrapersonal; 
• conflict interpersonal; 
• conflict intragrupal; 
• conflict intergrupal. 

Primul se prezintă ca o confruntare internă a intereselor, 
trebuinţelor, pasiunilor persoanei ce au aceeaşi forţă, dar sunt 
opus direcţionare. Acest tip de conflict a fost studiat mai pro-
fund în psihologie, psihopatologie, psihanaliză. Una din pri-
mele cercetări ale conflictului intrapersonal a fost efectuată de 
către A. Luria.  Savantul a elaborat diferite situaţii experimen-
tale, ce pot scoate în vileag conflictul intern. O atenţie deosebită 
studierii conflictului intern a fost acordată de către K. Levin. 
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Conflictele interioare pot avea un caracter stabil, funcţio-
nează autonom în structura psihoemoţională a individului şi 
se manifestă, deseori, ca fragmente sau consecinţe ale eveni-
mentelor ce au avut loc anterior/imagini ale trecutului [Apud 
13]. În acest context, originală este concepţia lui S. Freud, 
conform căreia starea de nelinişte a individului şi nemulţu-
mirea de sine, este o reflectare subiectivă în conştiinţa omului 
a luptei dintre El si Supra-Eu, ce naşte un şir de  contradicţii 
nerezolvabile sau nerezolvate între ceea ce serveşte ca imbold 
al comportării în realitate, în comparaţiile cu normele şi regu-
lile estimate de Supra-Eul persoanei. 

Căutând să se izbăvească de stările emoţionale neplăcute, 
omul prin intermediul Eu-lui elaborează nişte mecanisme de 
protecţie, printre care: 

– Negarea. Dacă realitatea este neplăcută individului, el 
apelează la negarea acesteia sau se străduie să reducă 
seriozitatea pericolului apărut pentru Supra-Eu. Cea mai 
frecventă modalitate de comportare este neluarea în 
seamă, negarea criticii din partea altor persoane. 

– Reprimarea face parte din blocarea de către Eu a impul-
surilor şi a ameninţărilor interioare parvenite de la Supra-
Eu. În acest caz gândurile neplăcute, frămăntările respec-
tive sunt, parcă, eliminate din sfera conştiinţei, nu au in-
fluenţă asupra comportării reale. De cele mai dese ori sunt 
reprimate acele gânduri şi dorinţe ce vin în contradicţie cu 
valorile şi normele morale acceptate de către individ. 

– Raţionalizarea este o modalitate de justificare raţională a 
unor fapte sau acţiuni ce vin în contradicţie cu normele 
etice, care provoacă tensionări, nelinişte, frustraţii, con-
flicte interioare. Cele mai tipice modalităţi de raţiona-
lizare sunt următoarele: 



 382 

a) justificarea propriei incapacități de a face ceva prin 
nedorinţa de a săvârşi acest act; 

b) justificarea săvârşirii unei acţiuni nedorite în împre-
jurări neadecvate, nefavorabile. 

– Intelectualizarea reprezintă mecanismul de soluţionare a 
unei situaţii dificile, pe calea analizei, examinării la rece, 
de la o parte, cu ochii altuia. 

– Proiecţia. Mecanismul proiecţiei îşi manifestă acţiunea sa 
prin faptul că omul atribuie, în mod inconştient, propriile 
calităţi negative altei persoane, deseori, exagerându-le. 

– Substituirea reacţiei. Uneori oamenii ascund de sine mo-
tivul propriei comportări, reprimându-l prin intermediul 
unui motiv de tip opus, foarte pronunţat şi susţinut în 
mod conştient. 
Dacă aceste şi alte mecanisme de protecţie nu funcţio-

nează, apoi impulsurile nesatisfăcute, se resimt de către indi-
vid într-o formă codificată, simbolică, de exemplu: în visuri, 
erori de exprimare, glume, comportament bizar, inclusiv 
patologic [13]. 

Conflictele interioare ce apar în perioada formării perso-
nalităţii, ca urmare a interacţiunii factorilor dezvoltării acesteia, 
a autodeterminării şi integrării sociale, pot fi depăşite numai 
prin intermediul autocunoaşterii şi aspiraţieii spre autoperfec-
ţionare, implicit, prin procesul de autoactualizare. În cadrul 
consilierii şi a conştientizării realităţii, individul se autoactuali-
zează cu ajutorul specialitului, iar conflictul treptat dispare. 

Rezolvarea conflictului în contextul consilierii ontologice 
complexe, înseamnă încetarea lui prin metode analitice ce 
ajung la originea problemei, ţinând cont de întreaga persona-
litate umană, de diferenţele culturale şi sociale, de referenţialul 
axiologic al persoanei. 
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Conflictele interioare se clasifică în funcţie de maturizarea 
structurilor interne ale personalităţii, de aceea le-am elucidat 
în cadrul următoarelor perioade de vârstă: 

1. Perioada de la 1 an până la 1 an şi 6 luni. Perioadă calmă 
fără conflicte interioare, deoarece structurile interne ale 
personalităţii nu sunt încă formate, aceasta perioadă se 
consideră biologic securizată. 

2. Perioada de la 1 an şi 6 luni până la 3 ani şi 6 luni. Forma-
rea primară a componentelor conştiinţei de sine, care nu 
sunt încă clar delimitate, iar structurile psihoemoţionale 
de abia se dezvotă. Apar primele semne ale conflictelor 
interioare, legate de interacţiunea structurilor conştiinţei 
şi sfera afectivă. Structurile opoziţional-evaluative prac-
tice nu sunt dezvotate şi conflictualitatea internă nu se 
conştientizează şi nu se poate observa din exterior. 

3. Perioada de la 3 ani şi 6 luni până la 12 ani. Tempoul dez-
voltării sinelui coincide cu dezvoltarea gândirii logice şi a 
sferei cognitive. Conflictualitatea interioară este mică şi e 
provocată, mai frecvent, de particularităţile dezvoltării 
somatice, care nu se acordă cu sfera afectivă şi cea volitivă 
a copilului. Conştientizarea conflictualităţii interioare este 
slabă şi, practic, nu se proiectează în exterior; cu excepţia 
unor copii prea sensibili. 

4. Perioada de la 12 ani până la 14 ani. Pubertatea este 
vârsta unor mari transformări anatomo-fizioogice, mor-
fologice, psihice etc., care se resimt de întreaga perso-
nalitate a copilului. Către această vârstă survine o criză, 
care, în opinia lui L. Bojovici, se deosebeşte de celelalte 
crize prin apariţia unui nou nivel al autoconştiinţei, ce se 
caracterizează prin necesitatea şi capacitatea puberului de 
a se cunoaşte singur pe sine. Acest moment este impor-
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tant, deoarece creează premisele autoafirmării, autorea-
lizării şi ale autoeducaţiei, ceea ce, de fapt, reprezintă 
fundamentul autoactualizării viitorului adult. 
Pubertatea este etapa formării active a sistemului de inte-

rese, de valori personale, orientări morale. Toate acestea, in-
teracţionând cu influenţele venite din mediul exterior, creează 
dezarmonii, tensionări ce provoacă conflicte interioare care, 
deseori, au proiecţie externa în comportamentul puberului. 

5. Perioada de la 14 ani până la 21/24 de ani. Etapa este 
determinată nu numai de procesele de maturizare biolo-
gică, ci şi de noua situaţie socială a adolescenţilor, inclusiv 
de crizele vârstei (detaşarea de familie; criza de originali-
tate), autodeterminarea socială, morală şi profesională, 
creează condiţii ce dau naştere conflictelor interioare. 
Conflictele interioare, la această vârstă, sunt foarte acute, 

iraţionale, insuficient conştientizate; nu se înţeleg cauzele şi 
mecanismele apariţiei şi derulării lor, nu pot fi dirijate eficient 
de către individ. 

6. Perioada de la 24 de ani până la 35 de ani. Are loc tre-
cerea la procesul final de autonomizare a structurilor 
psihice şi a structurilor personalităţii. Conflictualitatea 
interioară scade, iar la mulţi indivizi chiar dispare. 

7. Perioada de la 35 ani până la 40/42 de ani. Majoritatea 
conflictelor interioare se declanşează în legătură cu epui-
zarea posiblităţilor de dezvoltare şi lărgire a structurilor 
intelectuale şi trecerea la modelele stereotipice ale com-
portării. Pentru această perioadă, numită şi vârsta de 
răscruce a vieţii omului, sunt caracteristice formele acute 
ale conflictelor. Perioadele ulterioare sunt mai calme, are 
loc o scădere treptată și ciclică a tuturor formelor de 
conflictualitate internă [Apud 13]. 
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O altă categorie de conflicte interioare apar în perioada 
restructurării personalităţii în legătură cu metamorfozele de 
vârstă. La membrii familiei pot să apară conflicte interne ce 
sunt provocate de infidelitate; decesul soţului; din cauza inca-
pacităţii de a interioriza rolurile sociale noi (de socri, bunici 
etc.) sau din cauza nostalgiei, pensionării şi a perceperii pri-
melor semne de îmbătrânire. 

Deosebit de complicate sunt momentele cruciale ale vieţii 
omului, când individul ia decizii foarte importante pentru 
familie, pentru viaţă, carieră, care vin în contradicţie cu am-
bianţa precedentă sau interesele şi dorinţele persoanei. 

Dacă conflictele interioare, provocate de restructurarea 
personalităţii sunt legate de aprofundarea autocunoaşterii şi 
autoactualizării, apoi conflictele de esenţă, sunt provocate de 
mai mulţi factori cum ar fi: 

– influenţe opuse posibilităţilor psihice, fizice, morale şi ale 
sistemului de valori adoptat şi urmat de personalitate; 

– influenţe orientate spre deformarea structurilor interne 
ale personalităţii; 

– influenţe ce forţează integrarea personalităţii în anumite 
sisteme sociale; 

– influenţe ce limitează sau împiedică integrarea socială etc. 
Situaţiile conflictuale de incursiune scot în evidenţă 

indivizii sensibili sau invers, pe cei rigizi, care se conformează 
cu greu realităţilor sociale [Apud 22]. 

După cum am observat, spectrul conflictelor interioare este 
foarte variat. În acest context, credem că este necesar să relie-
făm un grup de conflicte intrapersonale frecvent întâlnite: 
− conflicte de esenţă/sens care sunt provocate de trăirea ab-

surdităţii, lipsei de sens a acţiunilor şi faptelor proprii sau 
ale altor persoane. Criza de esenţă provoacă indispoziţie, 
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dezamăgire, uneori provoacă frustrare sau ameninţă starea 
sănătăţii psihice şi fizice a individului.  

− conflictele de soveste apar în baza necoincidenţei acţiu-
nilor şi faptelor individului cu propriul sistem de valori 
(interiorizat şi acceptat). 

− conflictele de imagine pot fi provocate de sine sau de alte 
persoane în baza comparării şi observării necoincidenţei 
imaginii proprii cu diferite structuri ideale sau modele de 
autoperfecţionare adoptate. 

− conflictele de nostalgie apar deseori în condiţiile schimbării 
mediului de trai sau a amintirilor din trecut, ce se pro-
iectează în prezent şi nu coincid cu realitatea. 
Evident că în condiţii de viaţă, favorabile conflictele inte-

rioare/intapersonale pot să nu se manifeste deloc sau au o 
derulare calmă. 

Conflictele ce apar în familie, variază în functie de cultură 
şi sănătatea psihofizică a oamenilor implicaţi în ele. Tulbu-
rarea poate fi produsă de un soţ a cărui soţie se simte singură 
sau neglijată sau de copiii, care sunt o sursă continua de con-
flict şi exasperare datorită faptului că părinţilor le lipsesc 
competenţele de a fi părinţi eficienţi. În familiile reconstituite, 
în care un părinte vitreg sau copiii vitregi sunt sursa conflic-
tului, cuplurile se caracterizează prin abuz verbal, emoţional şi 
fizic, la fel, întâlnim conflicte cu caracter distructiv, ce 
derulează cu agresivitate şi acţiuni violente (din partea unei 
persoane sau a ambelor soţi). 

Voinţa de a rezolva conflictul intrafamilial este elemen-
tul-cheie în soluţionarea acestuia, fie că este vorba despre un 
conflict între partenerii cuplului conjugal sau dintre părinte şi 
copil. De multe ori conflictele interioare provoacă un şir de 
conflicte familiale. La apariţia conflictelor între părinţi şi ado-
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lescenţi, una dintre părţile implicate se simte prea lezată, jig-
nită şi furioasă pentru a-şi mai dori să rezolve problema 
apărută. Adolescenţii, la furie, folosesc vorbe dureroase şi, 
deseori, este dificil să intelegi cauza izbucnirii lor. 

Cele mai frecvente piedici în voinţa de a rezolva conflictul 
intrafamilial sunt: orgoliul, reprosul, resentimentul, furia, in-
cultura, incapacitatea membrilor familiei de a se asculta reci-
proc şi a negocia; incapacitatea de a privi problema şi din per-
spectiva celuilalt. În conflict, adolescenţii, se simt prea furiosi, 
lezati sau incapabili de a analiza rational problema, iar parintii 
lor, deseori, asteaptă scuze sau consideră ca ei au mereu 
dreptate, sanctioneaza copilul şi ignoră total problema. 

Cauzele apariției violenței în familie 
Conflictul în cadrul familiei reprezintă lipsa unui com-

promis între parteneri, o neînţelegere, dorinţă de impunere 
celuilalt partener a unei opinii sau a unui scop; a unui com-
portament, convenabil unuia dintre parteneri. 

Familiile, care, cel mai frecvent, se confruntă cu variate 
conflicte sunt cele în care soţii sunt căsătoriţi de 1–5 ani sau 
de 16 -25 ani [13; 84]. 

Evident că motivele/cauzele conflictelor intrafamiliale 
sunt diverse. Unii cercetători, reuşesc să le reducă la una sau 
două categorii foarte largi, în vreme ce alţii, propun diverse 
criterii şi clasificări, mai mult sau mai puţin analitice. În rezul-
tatul sintezelor am stabilit cauzele frecvente ale conflictelor: 

– deferenţele şi incompatibilităţile dintre persoane; 
– nevoile/interesele umane, opuse; 
– insuficienţa comunicării; 
– stima de sine scăzută sau exagerată; 
– centrare pe pseudovalori sau nonvalori a unuia din 

partenerii familiali; 
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– nerespectarea normelor moral-etice; 
– comportamentele neadecvate; 
– agresivitatea; 
– încompetenţele sociale; 
– cadrul extern nefavorabil/nociv; 
– direfenţe mari de status, vârstă, putere, prestigiu; com-

portament lipsit de cultura etc. 
Generalizând informaţia preluată din literatura de specia-

litate [13; 18; 22; 31; 39; 57; 70; 82 etc.] am selectat un şir de 
factori ce provoacă acţiuni violente. Factorii de risc ce con-
tribuie la apariţia violenţei intrafamiliale, sunt: 

– status educaţional şi ocupaţional inferior (lipsa unui 
loc de muncă sau profesie neprestigioasă etc.); 

– dificultăţi materiale, financiare, venituri reduse; 
– existenţa unor abuzuri în copilărie a agresorului; 
– martor sau participant la violenţe în familia de origine; 
– stimă de sine scăzută; 
– consumul cronic de alcool sau substanţe nocive; 
– tradiţia care favorizează poziţia dominantă a bărbatului; 
– insuficienţa de informare a victimei cu privire la exis-

tenţa alternativelor şi a posibilităţilor de sprijin; 
– toleranţa femeii faţă de violenţă. 
În contextul vizat, consilierul trebuie să cunoască cauzele 

apariţiei abuzului asupra copilului şi caracteristicile adul-
tului abuzator: 

– adulţii au suferit, la rândul lor, abuzuri psihofizice în 
familia sa de origine; 

– model parental abuziv; 
– instabili emoţionali, lipsiţi de empatie; 
– nu apreciază copilul corect, nu-l aprobă, nu-l acceptă; 
– comunicarea deficitară cu copilul; 
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– ataşament redus faţă de copil; 
– familia ce foloseşte bătaia ca metodă educativă; 
– izolarea socială; 
– utilizarea alcoolului, drogurilor etc. 
Condiţii socio-economice şi familiale precare: 
– antecedente penale sau familiale semnificative; 
– părinte solitar sau în relaţie de coabitare/concubinaj; 
– conflicte maritale; 
– stres economic, sărăcie; 
– şomaj, decese, mutări frecvente. 
Rolul consilierului în procesul de mediere şi soluţionare 

a conflictelor poate fi realizat eficient prin aplicarea diverselor 
tehnici, cum ar fi: ascultarea activă, reflectarea, recadrajul, 
metafora, rezumarea; abilitatea de a sustrage persoana din 
atmosfera problemei existente.  

 
Tehnici de lucru şi control al emoţiilor în cadrul  

conflictelor familiale 
 

În lucrările specializate putem întâlni deseori recoman-
dări privind controlul asupra emoţiilor, care se rezumă, în 
mare parte, la faptul cum pot fi calmate trăirile beneficiari-
lor/părţilor şi cum putem readuce într-o albie normală pro-
cesul de mediere şi consiliere.  

Ce trebuie să întreprindă un consilier/mediator pentru a 
ajuta persoana să-şi ţină în frâu emoţiile? Sarcina de bază 
constă în a oferi beneficiarilor posibilitatea să-şi manifeste sta-
rea emoţională, astfel ca să iasă la iveală cauzele care au impul-
sionat-o. Una din metodele aplicate este definirea emoţiei. 

Această metodă constă din două procedee simple, primul: 
atunci când consilierul observă o manifestare a unei emoţii, at-
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rage atenţia a celui ce vorbeşte, denumind şi definind-o, astfel 
ajutând persoana să conştientizeze ceea ce simte la acel mo-
ment. Următorul procedeu constă în analiza emoţiei şi incitarea 
reflecţiei cu privire la aceasta. Spre exemplu, în momentul în 
care partea abuzată în timpul povestirii despre consecinţele ata-
cului tace brusc, pe motiv că a început să-i tremure vocea, con-
silierul, după o mică pauză, poate spune: Văd că a-ţi fost foarte 
speriată de acest atac neaşteptat... De regulă, acest procedeu, 
permite să fie anihilate o parte din emoţiile re/trăite şi oferă po-
sibilitate vorbitorului să continue povestirea (deşi, dacă acest luc-
ru nu se întâmplă, un pahar de apă şi o mică pauză pot fi utile). 

Definirea emoţiilor, resimţite de o persoană, permite ca 
aceasta să se descătuşeze emoţional, să fie scos blocajul emo-
ţional, care împiedică procesul de consiliere şi atunci con-
ştientul se eliberează de povara grea, iar persoana poate solu-
ţiona pe o cale raţională situaţia creată. Acest moment poate 
provoca aşteptatul catharsis şi/sau insight. 

Atât timp cât conştientul nostru va fi dominat de emoţii 
el nu va putea opera cu fapte concrete. Definirea emoţiilor este 
un instrument care permite crearea unei stări de uşurare/ 
detensionare. Chiar dacă sentimentul sau emoţia respectivă 
nu a fost definite corect, acest lucru oricum creează un efect 
pozitiv, deoarece permite beneficiarului să acorde atenţie la 
emoţiile sale, să le înţeleagă şi să le conştientizeze. Dacă identi-
ficarea sentimentului pe care a realizat-o un consilier este 
departe de adevăr, atunci beneficiarul va corecta sau completa 
consilierul şi îşi va continua monologul. Pentru a evita greşe-
lile, consilierul trebuie să-şi antreneze spiritul de observaţie şi 
să cunoască la percepţie structurile de personalitate. 

Atunci când purcedem la indetificarea sau definirea unei 
emoţii, consilierul poate merge şi mai departe şi, pe lângă 
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denumirea sau definirea acesteia, să facă supoziţii privind 
cauza apariţiei şi manifestării ei. Furia şi indignarea, care se 
manifestă deseori într-o situaţie de conflict, întotdeauna au o 
natură dublă. Manifestarea acestora este precedată, de regulă, 
de frică, de pierderea controlului (anxietate şi lipsă de puteri), 
de umilinţă şi atitudine lipsită de respect (cu alte cuvinte, frus-
trarea sau lezarea unei sau altei necesităţi a persoanei). 

Dacă consilierul manifestă empatie şi este aproape de 
înţelegerea situaţiei, el poate ajuta, substanţial, beneficiarul. 
Consilierul trebuie să fie prudent, în primul rând, pentru a 
evita unele evaluări şi decizii pripite, care ar pune sub semnul 
întrebării imparţialitatea sa şi, în al doilea rând, pentru a nu 
transforma o şedinţă de consiliere în una de psihoterapie. 
Dacă se adânceşte prea mult în analiza emoţiilor persoanei, 
atunci pierde firul consilierii şi, una şi alta, pot influenţa efi-
cienţa procesului şi relaţia de încredere a beneficiarului. 

Parafrazarea reprezintă un alt instrument, ce are tan-
genţe cu cel descris mai sus, este utilizat frecvent în consiliere 
şi constă în faptul că specialistul repetă cele spuse de bene-
ficiar, utilizând cuvintele proprii, verificând astfel corectitudi-
nea acestora. De regulă, în timpul parafrazării, concomitent, 
are loc definirea sentimentelor şi faptelor la care acestea se 
referă. Astfel consilierul delimitează emoţiile de fapte şi per-
mite participanţilor să se focalizeze pe conţinut. Diferenţa 
dintre metoda anterior descrisă constă în faptul că consilierul 
repetă doar ceea ce a spus una din părţile participante în con-
flict, fără a invoca supoziţiile sau deducţiile sale. Spre exem-
plu: Dacă Vă înţeleg corect, Dvs. afirmaţi că... sau Dvs. susţi-
neţi că aţi fost foarte supărat pentru că... Aşa este? Buna pose-
dare a tehnicii de parafrazare este suficientă pentru a ţine o 
şedinţă de succes, deoarece este un instument de bază care se 
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utilizează frecvent. Parafrazarea permite beneficiarilor să înţe-
leagă că sunt auziţi, să-şi anihileze tensiunea, să conştientizeze 
conţinutul celor spuse şi, uneori, să precizeze unele informaţii. 
La fel, parafrazarea îi poate ajuta pe cei implicaţi în conflict  
să-şi formuleze mai precis nevoile şi interesele. 

Atunci când se parafrazează, trebuie să fim atenţi şi  
să nu admitem erorile inerente acestui instrument: să  
nu formulăm judecăţi şi să nu exprimăm opinii personale; 
să nu denaturăm sensul celor spuse, să nu idealizăm acest 
instrument şi să evităm stereotipizarea. Repetând a cincea 
oară să înţeleg că... consilierul riscă să fie asociat cu un papagal 
sau cu un robot, iată de ce este recomandabil să fie prezentă 
creativitatea în formularea întrebărilor, frazelor, interpretării 
şi exprimarea perefrazărilor [27]. 

Rezumarea (sau concluzionarea) este o metodă asemă-
nătoare parafrazării, dar care tinde să cuprindă un volum mai 
mare de informaţii pentru a-l prezenta într-o formă concisă. 
Dacă parafrazarea poate fi comparată cu redarea unui alineat 
în câteva propoziţii, atunci rezumarea ar fi povestirea unui 
eseu într-un singur alineat. Scopul unui astfel de rezumat: 
restabilirea raţiunii de expunere, evidenţierea informaţiei mai 
importante, totalizarea intereselor comune, uneori poate fi şi 
întreruperea unei poveşti fără de sfârşit. În situaţia când părţile 
vorbesc mult şi repede, rezumarea este instrumentul preferabil 
al ascultării active, deoarece întreruperea vorbitorilor pentru a 
parafraza cele spuse va fi asociată cu o lipsă de atenţie sau de 
respect. Putem spune, că riscurile explorării acestei metode 
sunt asemănătoare cu cele din cadrul parafrazării. 

În final este necesar să ne referim şi la întrebările puse de 
consilier/mediator. În general, se consideră că abilitatea de a 
formula şi de a acorda o întrebare corectă la momentul şi locul 
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potrivit, merită să deţină locul întâi după importanţa conferită 
acestui procedeu. Întrebările îl ajută pe consilier să acumuleze 
informaţii, să analizeze conţinutul acestora, să descătuşeze 
emoţional beneficiarii, să ajute participanţii a găsi resurse inte-
rioare; a avea încredere în forţele proprii şi a lansa o comuni-
care adecvată. Arta de a pune întrebări, poate fi şi trebuie atri-
buită, în egală măsură, atât abilităţilor procedurale, cât şi celor 
de comunicare. Nu întâmplător în cadrul trainingurilor de for-
mare a abilităţilor de evoluţionare a conflictelor, deopotrivă cu 
procedura şi etapele medierii, de cele mai multe ori, sunt pre-
zentate şi întrebările specifice, care pot rezolva sarcinile fiecărei 
etape de consiliere. Acest lucru facilitează instruirea şi prestaţia 
consilierului-mediator. Una din cele mai răspândite metode de 
descriere a acestor întrebări, utilizate de un mediator în practica 
sa, este divizarea acestora în întrebări deschise şi închise (open-
ended and close-ended questions). Întrebările deschise – pot fi 
cele care presupun un răspuns desfăşurat, închise – cele cu da 
sau nu. Întrebările deschise sunt utilizate mai des pentru 
acumularea informaţiei, identificarea intereselor şi nevoilor, 
pentru stimularea părţilor de a fi mai active ş.a. (întrebări de ge-
nul: Ce a avut loc aseară?; Cum aţi procedat?). Întrebările 
închise sunt denumite şi întrebări de precizare, iar scopul 
utilizării lor reiese din problema identificată. 

În opinia practicienilor, cea mai eficientă metodă de a 
valorifica arta întrebărilor – este de a gândi asupra sarcinilor, 
care necesită a fi rezolvate în cadrul consilierii şi de a forma 
un set de întrebări, care ar putea contribui la rezolvarea aces-
tor sarcini. Pentru început putem să le înscriem în scenariul 
consilierii, divizându-le conform etapelor corespunzătoare ale 
procedurii. Spre exemplu, atunci când se lucrează asupra pro-
punerilor de soluţionare a unei situaţii de conflict, consilierul 
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poate utiliza tipul de întrebări numit reframing/schimbarea 
cadrului. Ex.: Am înţeles corect, că Dvs aţi dori să vă convingeţi 
de intenţiile serioase ale soțului privind acordul pus în discuţie 
şi să primiţi o confirmare a acestora? 

Deşi întrebarea pare a fi o parafrazare, este doar o asemă-
nare exterioară, deoarece consilierul, în esenţă, nu a repetat ni-
mic din cele spuse de beneficiar, dar a schimbat cadrul discuţiei 
din unul negativ (critică şi neîncredere) în unul pozitiv (o pro-
punere constructivă şi o promisiune a unor garanţii de exe-
cutare a acordului). 

Un alt exemplu al utilizării întrebărilor în timpul discu-
tării soluţiilor de aplanare a conflictului sunt întrebările ce 
conţin presupoziţii, de genul: Ce ar fi, dacă...? Exemplu: Ce ar 
fi, dacă dvs-tră ați executa anumite lucrări în grădină, ajutând 
la strânsul roadei? Întrebarea pe care o puneţi trebuie să incite 
la discuţii ambele părţi, să pună în mişcare fantezia. Dacă 
beneficiarii vor critica varianta propusă de consilier, acest 
lucru va oferi posibilitate de a formula următoarea întrebare: 
În situaţia care s-a creat, cum ar trebui să procedaţi? sau mai 
bine să exprimaţi o idee absurdă decât să propuneţi o soluţie/ 
reţetă gata pentru acest caz.  

Uneori întrebarea poate să nu aibă forma clasică de între-
bare, ci să fie formulată indirect. Spre exemplu: Înţeleg ce aveţi 
în vedere atunci când menţionaţi lipsa de responsabilitate a 
soţului, dar cum ar trebui să se comporte acesta pentru a vă 
demonstra exact ceea ce doriţi? 

Alte abilităţi de comunicare includ tehnici de exprimare a 
preferinţelor, solicitărilor, cerinţelor sau a emoţiilor. Un con-
silier nu apelează foarte des la aceste abilităţi, din simplul 
motiv că preferinţele sau cerinţele acestuia nu trebuie să 
influenţeze procesul consilierii sau să alcătuiască subiectul 
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acestuia. Cu toate acestea, buna posedare a abilităţilor de cola-
borare poate fi utilă pentru instruirea părţilor într-o situaţie 
de conflict şi pregătirea acestora pentru negocierile care 
urmează. Spre exemplu, un consilier/mediator poate discuta, 
în cadrul întâlnirii prealabile cu una din părţile participante la 
conflict, cum acesta ar putea să-şi declare preferinţele celeilate 
părţi, pentru a fi auzit şi a atinge rezultatul scontat. Aici ar fi 
cazul să aducem exemplul de Eu-afirmare, esenţa căruia 
constă în faptul că participanţii la conflict, vorbesc despre 
sentimentele şi dorinţele reciproce. Când părţile vorbesc de 
ceea ce simt şi despre nevoile lor, în loc să se învinuiască 
reciproc – sunt mai puţine pretexte de conflict şi nu există 
motive pentru o reacţie subconştientă (învinuire reconvenţio-
nală, pentru a se apăra, de atac). 

De asemenea, un consilier/mediator poate discuta cu păr-
ţile care ar fi modalităţile de soluţionare a conflictului sau de 
reparare a situaţiei, dar cu condiţia ca discuţia să decurgă sub 
egida unor propuneri constructive. 

Deseori, efecte pozitive în soluţionarea conflictelor fami-
liale se pot obţine prin valorificarea basmelor sau povestioare-
lor psihoterapeutice.  

În consilierea unor situaţii familiale de conflict principa-
lul moment constă în capacitatea specialistului de a crea o 
atmosferă de încredere şi colaborare în timpul medierii. Dacă 
consilierul se agită, este îngândurat şi neîncrezut în forţele 
proprii, el nu face altceva decât amplifică anxietatea şi frus-
trarea, deja existente la beneficiari. Jhon Good, un mediator 
din Philadelphia, spunea că una din calităţile de bază ale unui 
mediator este tăcerea şi liniştea din ochii lui [Apud 13]. 

Capacitatea de a-ţi găsi calmul, de a te concentra şi de a 
menţine o stare de spirit calmă este încă una din abilităţile 
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consilierului, fără de care nu este posibil să ajuţi persoanele în 
situaţiile limită.  

Managementul conflictului familial şi gestionarea crizelor 
începe acolo unde ambii parteneri/soţi înţeleg că sunt dificul-
tăţi şi este o mare necesitate de a le conştientiza şi lichida, iar 
în viitor – de a le evita pe cât e posibil. 

Partenerii, în relatiile conflictuale se văd pe ei ca victime 
ale atacului, retragerii sau cererii celuilalt. Membrii familiilor 
care apelează la consilier, deseori doresc să se elibereze de 
problemele care îi copleşesc, întrucât singuri nu au abilităţile 
necesare de a face acest lucru. 

Comunicarea sistematică, echilibrată şi empatică, îi ajută 
pe membrii familiei să identifice evenimentele şi să-şi îmbu-
nătăţească abilităţile de a asculta, a înţelege, de a oferi suport 
moral. Competenţele de comunicare sunt considerate drept 
cea mai importantă trăsătură a unei relaţii familiale sănătoase. 

Chintesenţa consilierii ontologice complexe a familiei în 
situaţiile de conflict rezidă în localizarea, identificarea moti-
velor, definirea fenomenelor neplăcute şi resemnificarea 
cazului prin incitarea reflecţiei existenţiale, orientate spre 
acţiunea morală (C. Calaraş, 2013). 
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5. UNELE PROBE ŞI TERAPII UTILIZATE ÎN CONSILIEREA 
FAMILIEI 

 
PROBE DE STUDIERE A FAMILIEI, 

A COMPETENŢELOR DE FAMILIST ŞI PĂRINTE 
 

Demersul investigativ patru-unitar de studiere a familiei 
(autor Larisa Cuzneţov) 

Notă: Conţinutul aplicaţiilor 
1 2 

I. Fiţi obiectivi şi 
finalizaţi cât mai rapid 
propoziţiile propuse 
atenţiei dvs. 

I. Finalizaţi rapid propoziţiile: 
1. Cred că familia mea.................................... 
2. Îmi iubesc..................................................... 
3. Valorile familiei mele sunt......................... 
4. Mă comport în familie................................ 
5. Sunt un familist / familistă......................... 
6. Rudele mă cred un familist / familistă..... 
7. Atitudinea mea faţă de rude...................... 
8. Sunt o fiică / mamă..................................... 
9. Copiii mă...................................................... 

10. Capul familiei este...................................... 
11. Rolul meu în familie este........................... 
12. Rolul soţului / soţiei îl consider................ 
13. Cred că educ copiii.................................... 
14. În familie nu suport................................... 

II. Determinaţi tipul 
relaţiilor familiale, 
selectând câte trei 
stiluri comportamen-
tale din cele 
propuse, ierarhi- 
zându-le în funcţie 
de predominarea 
acestora în familia dvs. 

 a) Stiluri comportamentale: 
 cordial; empatic; deschis spre colaborare; 
orientat spre armonizarea relaţiilor; axat pe 
egalitate; axat pe complementaritate; axat pe 
autoritarism (dictat); axat pe liberalism, axat pe 
rigorism tradiţional, echilibrat; axat pe conser-
vatorism; axat pe toleranţă; distanţare, indi-
ferenţă, încăpăţinare; axat pe ajutor reciproc şi 
susţinere; solidaritate; indiferenţă; viclenie; 
răceală; axat pe constrângeri (coercitiv); paşnic; 
conflictuoas; calm etc. 
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1 2 

III. Selectaţi cinci trăsă-
turi specifice parte 
nerului dvs. şi cinci  
pe care le consideraţi 
caracteritice pentru 
propria persoană 

b) Trăsături de personalitate:  
bun, altruist, măriuimoş onest, patriot, 
optimist, pesimist, tandru, răutăcios, răzbu-
nător, invidios, voios, vesel, harnic, leneş, 
grijuliu, arogant, cumpătat, răbdător, impul-
siv, timid, principal, anxios, inteligent, 
receptiv, tolerant etc. 

IV. Subliniaţi aspectele 
vieţii de familie pe 
care aţi dori să le 
reechilibraţi /modi- 
ficaţi pentru a le 
eficientiza 

III. Aspecte ale vieţii de familie: 
- asigurarea economică 
- managementul resurselor financiare 
- comunicarea soţ-soţie 
- comunicarea părinţi-copii 
- relaţia intimă cu partenerul 
- relaţia cu rudele 
- organizarea odihnei 
- organizarea timpului liber 
- îngrijirea copiilor 
- educaţia copiilor 
- sfatul / consiliul familiei 
- regimul de viaţă 
- crearea condiţiilor materiale 
- climatul moral 
- curăţenia generală, curentă etc. 
- menajul sistematic casnic; 
- coeziunea / solidaritatea 
- adaptabilitatea 

 
Notă: 
Această probă se poate aplica împreună cu chestionarul pentru 
studierea competenţelor de familist de părinte şi fişa familistului eficient 
(7.10). Itemii din probele propuse pot servi drept axe şi strategii de 
autoeducaţie şi autoperfecţionare. 
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Test Așteptările și estimările rolurilor în căsătorie 
 

Vârsta ________________________            Autor: Малакина-Пых И.Г. 
Starea civilă: căsătorită, necăsătorită           Семейная терапия.  
Durata căsătoriei _______________            Москва: Эксмо, 2008. 

 

Nr. Scala valorilor familiale 

+ + + -  
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1 2 3 4 5 6 

1 Dispoziţia depinde de satisfacţia 
trebuinţelor sexuale. 

    

2 Fericirea în căsătorie depinde de 
armonia sexuală a soţilor. 

    

3 Relaţiile sexuale sunt principale în 
relaţia dintre soţ şi soţie. 

    

4 Principalul în căsătorie este ca soţul 
şi soţia să aibă multe interese 
comune. 

    

5 Soţul este prietenul care împărtă-
şeşte interesele, opiniile, pasiunile 
mele. 

    

6 Soţul este, în primul rând, un 
prieten, cu care poţi să discuţi 
chestiunile personale. 

    

7 Cea mai importantă grija a soţului 
este de a asigura prosperitatea ma-
terială şi confortul casnic al familiei. 

    

8 Soţul trebuie să se ocupe de 
necesităţile casnice la egal cu soţia. 

    

9 Soţul trebuie să se poată deservi 
singur, să nu aştepte că soţia va lua 
toate grijile lui asupra sa. 
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1 2 3 4 5 6 
10 Soţul trebuie să se ocupe cu copii 

nu mai puţin decât soţia. 
    

11 Eu aş dori ca soţul meu să iubească 
copiii. 

    

12 Apreciez bărbatul după felul cum  
se comportă cu copiii săi. 

    

13 Îmi plac bărbaţii energici şi activi.     

14 Apreciez foarte mult bărbaţii care 
sunt pasionaţi de activitatea sa. 

    

15 Pentru mine este importantă 
aprecierea la serviciu a calităţilor 
profesionale ale soţului. 

    

16 Soţul trebuie să poată crea în fami-
lie o atmosferă caldă şi de încredere. 

    

17 Este important ca soţul meu să mă 
înţeleagă şi să mă accepte aşa cum 
sunt. 

    

18 Soţul, în primul rând, este un prie-
ten, care este atent şi grijuliu faţă de 
dispoziţia, stările şi trăirile mele. 

    

19 Apreciez când soţul meu este 
îmbrăcat frumos şi modern. 

    

20 Îmi plac bărbaţii impozanţi şi de 
statură înaltă. 

    

21 Bărbatul trebuie să arate astfel, 
încât să fie plăcut a te uita la el. 

    

22 Cel mai important rol a femeii este 
să aibă grijă permanent membrii 
familiei. 

    

23 Eu întotdeauna ştiu ce trebuie să 
cumpăr pentru familia mea. 
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1 2 3 4 5 6 
24 Eu adun sfaturi utile pentru gos-

podină şi familie   
    

25 Rolul primordial în educarea copi-
lului întotdeauna îl joacă mama. 

    

26 Eu nu mă tem de dificultăţile legate 
de naşterea şi educarea copilului. 

    

27 Eu iubesc copiii şi mă ocup cu 
plăcere de educaţia lor. 

    

28 Eu tind să obţin locul meu în viaţă.     

29 Eu vreau să devin un specialist bun 
în profesie. 

    

30 Sunt mândră atunci când îmi este 
încredinţată o sarcină dificilă şi 
responsabilă la serviciu. 

    

31 Deseori, oamenii apropiaţi şi prie-
tenii se adresează la mine după un 
sfat. ajutor şi susţinere. 

    

32 Deseori, oamenii ce mă înconjoară 
îmi împărtăşesc necazurile lor. 

    

33 Eu întotdeauna consolez sincer 
persoanele ce au nevoie şi le ofer  
compasiune. 

    

34 Dispoziţia mea depinde, în mare 
măsură, de felul cum eu arăt. 

    

35 Îmi place vestimentaţia frumoasă, 
port bijuterii, folosesc produse 
cosmetice. 

    

36 Acord o importanţă mare 
aspectului meu exterior. 
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Strategii aplicate în consilierea persoanei şi a familiei 
 

Strategii de identi-
ficare a atitudinilor  

și sentimentelor 
negative 

Strategii de schim-
bare a atitudinilor 

și sentimentelor 
negative 

Strategii de 
identificare a 

comportamen-
telor negative 

Strategii  
de schimbare 

 a comportamen-
telor negative 

1. Modelarea senti-
mentelor de către 
consilier 

2. Cercurile con-
centrice 

3. Clarificarea și 
reflectarea senti-
mentelor 

4. Căutarea gândurilor 
neexprimate 

5. Confruntarea 
subiectului cu 
imaginea de sine 

6. Metoda asociațiilor 
libere 

7. Analiza viselor 
8. Discutarea unei 

experiențe emoțio-
nale recente 

9. Tehnica imaginației 
dirijare 

10. Scenariul vieţii 
11. Ascultarea activă 
12. Reflectarea 
13. Reformularea 
14. Discuția cognitivă 
15. Discuţia 

imaginativă  
16. Harta emoțiilor 

mele 
17. Harta conduitei 

mele 
18. Testul eu simt… 
19. Desenați visul dvs 

cel mai interesant 
20. Descrieţi o zi din 

viaţa dvs. 

1. De stopare a 
gândurilor 
negative 

2. Analiza succesivă 
a sentimentelor 

3. Tehnica modifică-
rilor de dispoziție 

4. Butonul „Start” 
(Adler) 

5. Plusuri și 
minusuri 

6. Eu sunt cel mai 
bun om  

7. Odă propriei 
persoane 

8. Succese mici 

9. Scrisoare de 
recomandare 

10. Mulți se tem, dar 
eu nu am frică… 

11. Pot face cel mai 
bine… 

12. Avantajele și 
dezavantajele 
emoțiilor 

13. Stresul poate fi 
depăşit 

1. Vizualizarea 
rolului 

 

2. Descrierea  
și inventa-
rierea com-
portamentului 

  

3. Deperso-
nalizare – 
Film intern 
(stop cadru) 

 

4. Fişa faptelor 
regretabile 

 

5. Observatorul 
critic 

 

1. Antrenament 
asertiv 

2. „Eu am decis…” 

3. Tehnica stingerii 
comportame-
ntelor nedorite 

4. Tehnica desen-
sibilizării sis-
tematice 

5. Tehnica  
aversivă 

6. Metoda 
modelării 

7. Formularea sco-
purilor pentru 
sine şi familie 

8. Experimentul 
mintal – azi și 
peste 5 ani  

9. Autoportretul 
dorit 

10. Fişa deciziilor 
familiale 

11. Harta 
obstacolelor 

12. Un pas către 
scop 

13. Elaborarea 
perspectivelor 
vieţii (pe ter-
men scurt şi 
lung) 



403 
 

UNELE ELEMENTE PROCEDURALE APLICATE  
ÎN CONSILIEREA FAMILIEI/PERSOANEI 

 
Identificarea problemei 

 
Problema prezentată de beneficiar seamănă cu un aviz ce 

conţine dificultatea percepută de persoană, care îi provoacă 
disconfort psihologic. 

Consilierul ascultă atent şi observă starea beneficiarului, 
se interesează de circumstanţele apariţiei acesteia. 

Întrebările care pot fi adresate ţin de esenţa problemei şi 
aspectele manifestării ei: 

− Cum o percepe persoana? 
− Cum a evoluat? 
− Au existat anterior astfel de probleme? 
− Când a început totul? 
− Ce s-a mai întâmplat paralel?  
− Care sunt condiţiile/factorii ce declanşează 

problema? 
− Cum se simte o persoana în situaţia dată? 
− Pe cine a mai afectat problema dată? 
− Cum se simt persoanele apropiate? 
− Cine mai cunoaşte problema persoanei? 
− A încercat persoana sau apropiaţii acesteia 

să soluţioneze problema? Cum? 
− Ce experienţe de consiliere are persoana/ 

familia? 
− Ce efort a depus sau depune persoana pen-

tru soluţionarea problemei? 
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Istoricul 
Stabilirea istoricului problemei: colectarea informaţiilor, 

precum şi notarea modului în care este relatată problema  
(în formă de glumă; pe un ton disperat, cinic, furios – de ce 
eu?; sau prea încet – anxietate cu privire la ceea ce va urma). 

Care este atitudinea existenţială a persoanei respective: 
este ea vizibilă din postura sa? Fiţi atent şi la elementele  
care lipsesc (nu-şi menţionează părinţii/copiii sau o anumită 
perioadă din viaţă). 

Care este tema principală: Sunt prea slab; Trebuie să mă 
descurc singur; Toţi îmi sunt datori şi trebuie să mă ajute; Sunt 
un ratat etc. 

 
Povestea vieţii 
Începe cu elementele cele mai apropiate de prezent. 
Viaţa de adult: ocupaţie, circumstanţe existenţiale; relaţii 

actuale şi anterioare; contexte intime, sociale şi legate de locul 
de muncă; handicap fizic sau boală; atitudinea faţă de familie, 
concepţia şi strategia de viaţă/existenţială. 

Copilăria: structura familiei, perturbări; modele de ur-
mat; rivalităţi; acte de cruzime; abuzuri; separări importante; 
reguli din cadrul familiei; concepţii. Cum era această persoană 
în copilărie? În ce fel înţelegea situaţia de atunci? Care erau 
modalităţile de comportare; modul de viaţă; planurile per-
sonale şi ale familiei. Relaţiile şi comunicarea cu părinţii, 
bunicii. Modelul mamei şi modelul tatălui. 

Adolescenţa: modul în care a fost negociată tranziţia 
către viaţa adultă (separarea de familie); a existat un sprijin?; 
relaţiile cu colegii de şcoală şi realizările; experienţe sexuale, 
orientare şi probleme. Puneţi întrebări referitoare la consumul 
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de droguri sau alcool, infracţiuni; tulburări alimentare; orice 
alte elemente importante. 

Evenimente sau experienţe importante: separări şi pier-
deri, decese în familie, adopţie, abuz fizic şi/sau sexual, religia 
şi alte convingeri. 

De interesat dacă a fost omis ceva important. De aflat ce 
anume îi provoacă bucurie beneficiarului; ce îi provoacă 
indispoziţie, tristeţe şi care sunt valorile la care ţine mult. 

 
Reformularea şi clarificarea 
În cadrul acestui model, esenţa examinării şi evaluării o 

constituie pătrunderea în universul subiectiv al persoanei, cu 
scopul de a-i restitui povestea aşa cum a fost aceasta receptată 
de către consilier. Astfel, se produce un efect de cortină şi un 
impact emoţional puternic asupra beneficiarului. Evaluarea 
cuprinde o relatare a istoricului existenţei persoanei, centrat 
pe problema principală trăită de beneficiar, aşa cum a înţeles-o 
specialistul (de la sentimente la raţiune). 

Reformularea trebuie să includă atât elemente vechi cât şi 
elemente actuale. Ea reprezintă o integrare în povestea de 
viaţă a persoanei, având o ordonare logică în care sunt incluse 
trecutul, prezentul şi viitorul. Trebuie să se facă legături între 
sentimente, înţelegerea acestora şi comportament. În acest 
proces are loc analiza şi negocierea reciprocă şi este conturată 
clar problema principală. Sumarizarea prealabilă conţine: 

• Problema cu care se prezintă persoană. 
• Modul în care o înţelege. 
• Modul în care o înţelegem împreună. 
• Acţiunile pe care le vom realiza împreună cu privire la 

problemă. 
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Scopul 
De clarificat ce anume speră să obţină persoană în urma 

consilierii şi ce anume credeţi că-i puteţi oferi. 
 

Planul 
Stabiliţi detalii contractuale, intervalele de timp când per-

soana este disponibilă, când se va începe consilierea/ terapia şi 
unde se vor desfăşura şedinţele.  

Întrebaţi care sunt preferinţele beneficiarului cu privire la 
consilier. 

În cazul în care consideraţi că nu puteţi ajuta persoana, 
explicaţi-i motivele şi trimiteţi-l la un alt specializat. 

Dacă aveţi nevoie de toţi membrii familiei, explicaţi 
situaţia. 

Stabiliţi, în linii generale, numărul, durata şi scopul şedin-
ţelor de consiliere (atenţionaţi beneficiarul că în cadrul şedin-
ţelor pot intervene schimbări). 

 
Meloterapia 
Muzica este o terapie eficientă în cazul persoanelor care 

suferă de probleme cardiace, deoarece ajuta la creşterea şi 
reglarea ritmului cardiac. Ritmul lent al muzicii, relaxează şi 
modelează ritmul cardiac, precum şi circulaţia sângelui. Re-
zultatele sunt mai evidente în cazul persoanelor care au cuno-
ştinţe muzicale. Tempoul muzical lent poate regla respiraţia, 
de asemenea, ajuta plămânii sa funcţioneze mai bine. Rezul-
tatele sunt bune şi în cazul persoanelor care suferă de prob-
leme psihice. Genul muzical poate fi variat, de la muzica cla-
sica până la muzica modernă. 

Tempoul muzical rapid, creste ritmul cardiac si tensiunea 
arterială, deatât îl vom aplica atent, apelând la el doar cu 
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permisiunea persoanei, care se află într-o stare de apatie, dis-
poziţie minoră etc.  

Muzica nu numai ca reduce stresul, dar poate fi utilizată 
ca terapie complementara în astfel de cazuri. De asemenea, 
muzica are proprietatea de a creste performantele atleţilor si 
de a îmbunătăţi mişcarea persoanelor suferind de maladii 
neurologice. Pentru vindecarea persoanelor în etate ce suferă 
de maladii cardiace, specialiştii recomanda muzica clasica.  

Pentru relaxare este binevenită muzica naturii (murmurul 
unui izvor, ciripitul păsărilor etc.). 
 

Ludoterapia sau terapia prin joc 
Astăzi ludoterapia se afla la baza tuturor psihoterapiilor 

infantile. Tehnicile aplicate pot fi  individuale sau colective. 
Jean Piaget susţinea că jocul reprezintă cea mai pură formă de 
asimilare a cunoştinţelor. El descria trei stadii în dezvoltarea 
jocului. Stadiul jocului practic, care apare în primul an de viaţă 
şi conţine acţiuni senzorio-motorii. Stadiul jocului simbolic ce 
apare începând cu al doilea an de viaţă şi implică percepţia şi 
reprezentările variatelor fenomene şi obiecte din mediul copi-
lului. Stadiul jocului cu reguli, care reprezintă ultima categorie 
structurată de acţiuni ce se dezvoltă în consens cu respectarea 
unor reguli şi cu coordonarea socială, bazată pe înţelegerea 
relaţiilor sociale. Joaca reprezintă pentru copii ceea ce este co-
municarea pentru adulţi. Jocul este un mediu şi o formă/ 
modalitate propice de exprimare a sentimentelor, de explorare 
a relaţiilor; descriere a experienţelor; de mărturisire a dorin-
ţelor şi împlinirii de sine. Întrucât, dezvoltarea limbajului 
copiilor rămâne în urma dezvoltării lor cognitive, ei comunică 
prin joacă. În ludoterapie, jucăriile sunt percepute ca şi 
cuvintele copilului, iar jocul ca şi limbajul copilului. Funcţia 
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simbolică a jocului este cel mai important aspect, ea asigură 
copiilor posibilitatea de a experimenta acţiunile adulţilor şi a 
exterioriza atitudinile şi sentimentele. Experienţele semnifi-
cative din punct de vedere emoţional pot fi exprimate, într-un 
mod mai confortabil şi mai sigur, prin reprezentarea simbo-
lică pe care o asigură jucăriile. 

În epoca modernă ludoterapia este principalul mijloc tera-
peutic folosit în tratarea problemelor emoţionale la copii. Jocul 
este un instrument de comunicare adecvat pentru orice vârsta.  

Ludoterapia poate fi de folos pentru copiii căre se con-
fruntă cu separarea de un părinte, cu divorţul sau conflictul 
dintre părinţi; au fost traumatizaţi sau abuzaţi (sexual, fizic 
sau emoţional). Jocul se aplică şi la cei care au fost martori ai 
violenţei domestice; sunt adoptaţi sau stau în centre de plasa-
ment; se confruntă cu moartea unui părinte sau a unei per-
soane dragi ori cu îmbolnăvirea cuiva; au fost bolnăvi şi spi-
talizaţi perioade mari de timp; au trecut prin calamităţi 
naturale sau accidente severe. 

Copilul este îndemnat să se joace cum doreşte. Pe măsura 
ce tratamentul progresează, specialistul începe să dea indicații 
specifice şi să-l încurajeze pe copil să se joace cu anumite 
jucării. De asemenea, specialistul îl va implica pe copil şi în 
activităţi specifice, care vor fi axate pe domeniile de conflict 
ale copilului, pentru a depista, anihila şi/sau lichida problema. 

 
Ludoterapia poate ajuta copii în următoarele moduri: 

– facilitează depăşirea experienţelor traumatizante şi stre-
sante din trecut;  

– permite exprimarea sentimentelor, trăirilor, grijilor; 
– încurajează dezvoltarea unor gânduri şi idei sau senti-

mente noi;  
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– asigură dezvoltarea capacităţii copilului de a lua decizii 
corecte în diverse situaţii;  

– asigură depăşirea barierelor de comunicare; 
Beneficiile ludoterapiei pot fi: reducerea anxietăţii; asigu-

rarea unui spaţiu sigur şi familiar pentru exprimarea senti-
mentelor; facilitarea exprimării sentimentelor şi emoţiilor în 
moduri originale şi creative; ajută la explorarea şi practicarea 
anumitor tactici sociale; contribuie la dezvoltarea concen-
trării; încurajează şi consolidează încrederea în sine; dezvoltă 
simţul competiţiei; dezvoltă încrederea în ceilalţi; creşte 
gradul de înţelegere şi conştientizare a unor fenomene sociale. 

Atunci când se alege varianta individuală a ludoterapiei, 
în cameră de joacă sunt prezenţi doar terapeutul şi copilul. 
Totuşi, mulţi specialişti recomandă integrarea copilului într-
un grup care este supus ludoterapiei. Copilul are mai mult de 
beneficiat în acest caz. El îşi dezvoltă abilităţile sociale şi are 
ocazia să-şi facă prieteni. În plus, micuţul are şansa de a lucra 
în echipa, de a-şi dezvolta comunicarea şi capacitatea de a-i 
asculta pe ceilalţi; de a interacţiona şi colabora cu alţi copii în 
vederea îndeplinirii anumitor sarcini. Coplul se simte con-
fortabil şi în siguranţă dacă vede ca sunt de faţă şi alţi copii. 
Tehnicile colective presupun implicarea copiilor în spectacole, 
jocuri sportive sau psihodrame. 

 
Aromoterapia 
Aromoterapia constă în utilizarea uleiurilor esenţiale dis-

tilate, obţinute din plante, precum: muşeţelul, trandafirul, 
menta, rozmarinul, levanţica, eucaliptul etc. Astfel de aplicaţii 
şi tratamente au fost utilizate încă în civilizaţiile antice (Egipt, 
Grecia, Roma ş.a.). Aromoterapia se referă la ameliorarea sau 
vindecarea diferitelor boli cu ajutorul aromelor şi/sau a parfu-
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murilor, dar şi a unor produse volatile sau odorizante extrase 
din plantele aromatice. Esenţele aromatice nu produc depen-
denţa şi nu au efecte secundare dăunătoare. Indicaţia de bază: 
să cunoaştem preferinţele persoanei şi să fim siguri că nu are 
alergie la uleiul aplicat.  

 
Elemente de cromoterapie 
Culorile au o mare importanţă în viaţa omului. Pe primul 

loc se situează culoarea roşie. Marele medic al Antichităţii 
Avicena recomandă ca remediu împotrivă melancoliei de 
toamnă, purtarea unor haine de culoare roşie. În subconştien-
tul nostru, culoarea roşie este asociata cu energia şi puterea; ea 
alunga tristeţea şi emoţiile negative, are efecte stimulatoare 
asupra organelor interne şi a muşchilor, în special, asupra 
picioarelor. Atunci când vii seara obosit, acasă este bine să-ţi 
pui ceva roşu pe tine, o cămaşă sau o rochie sau cel puţin să te 
legi cu o eşarfă roşie. De asemenea, este indicat ca masa de la 
bucătărie să fie acoperită cu o faţă de masă/mușama în carouri 
roşii. Este foarte util să faci rost de o ceaşcă de culoare roşie, 
iar gospodinele să folosească veselă de culoare roşie. Pe masa 
de lucru/la birou sau în casă, ar fi bine să avem ceva de culoare 
roşie: o mapă, nişte flori, o pictură în armonie cu mediul am-
biant şi atunci vom simţi cum imediat ne revine buna dispo-
ziţie şi se fortifică capacitatea de muncă. 

Efectul înviorător al culorii roşii este completat de efectul 
de însănătoşire a culorii portocalii, care este extrem de util în 
tratarea dereglărilor aparatului digestiv, a maladiilor cardiace, 
precum şi a vezicii urinare. Purtarea hainelor de nuanţă oranj 
în casă ne ajută să scăpăm de tristeţe şi de variate fobii; pre-
vine indispoziţia şi ajuta la sporirea poftei de mâncare. 
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Culoarea verde este benefica pentru vederea şi calmarea 
persoanei, ea contribuie la anihilarea emoţiilor negative. 

Culoarea verde este benefică pentru vedere, pentru siste-
mul nervos şi epidermă. Verdele este un minunat vindecător, 
care ajuta organismul să elimine toxinele, contribuind la bună 
circulaţie a limfei în organism; eliminarea sucului gastric. În 
acelaşi timp, culoarea verde întăreşte sistemul nervos central, 
stimulează activitatea cerebrală, percepţia informaţiilor; gân-
direa coerentă şi precisă. Dacă în anturaj sunt obiecte de 
culoare verde deschis, atunci în dispoziţia persoanelor se sim-
te o notă de veselie. Din toată gama de culori cea mai armo-
nioasă este verdele. Ea contribuie la soluţionarea unor prob-
leme destul de dificile, acţiunea să favorabilă intensifică func-
ţiile inimii şi plămânilor. Oamenii se simt confortabil când în 
încăpere exista pete de culoare verde, chiar dacă ele nu sunt 
foarte mari sau foarte deschise – acestea, oricum, au efect 
calmant asupra ochiului. 

Extrem de puternic este efectul curativ al culorii albastre, 
care calmează stresul şi emoţiile persoanei, scade tensiunea ar-
terială, micşorează durerile. S-a stabilit că dacă bolnavii de 
pneumonie privesc îndelung obiecte de culoare albastră, 
atunci ei se vindeca mult mai repede. Culoarea albastră ajută 
împotriva însomniei. Efectul va fi acelaşi dacă în camera în 
care dormim punem pe perete un covor de culoare albastră. 
Trebuie să procedăm astfel ca toamna şi iarna, la serviciu şi în 
cadrul familiei, ochiul nostru să se bucure de întreaga paletă şi 
gamă de culori. Atunci ne vom convinge ca melancolia de 
toamnă va rămâne doar o stare... poetică.  

În consilierea ontologică complexă a familiei se aplică cu 
succes elementele teologice/rugăciunile lecturarea Bibliei; artte-
rapia, sportterapia şi terapia cu şi prin flori; terapia cu ajutorul 
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animalelor (câini, pisici, cai, delfini etc.). Evident că orice acti-
vitate care este interesantă şi provoacă plăcere, poate fi valori-
ficată în consilierea familiei. În realizarea consilierii ontolo-
gice complexe a familiei este principială aplicarea terapiei de 
ajutorare a altor persoane, acţiunile de voluntariat social şi 
frecventarea bisericii (aceasta se referă la beneficiar, dar şi la 
consilier). O condiţie care s-a dovedit a fi eficientă în COCF 
rezidă în valorificarea rugăciunilor (sigur că sincere), axarea 
pe acţiunea morală şi autoperfecţionarea moral-spirituală. 

 
6. METAFORA. CONDIŢII DE APLICARE A METAFOREI  

ÎN CONSILIEREA FAMILIEI 

Majoritatea adulţilor familişti sunt capabili să găsească 
singuri soluţii de rezolvare şi depăşire a situaţiilor critice, a 
dificultăţilor ce apar pe parcursul vieţii. Totuşi, în anumite 
momente existenţiale, atât adulţii cât şi copiii au nevoie ca 
cineva să-i asculte, să-i înţeleagă, să le ofere suport moral în 
timp ce ei se află într-un proces interior de căutare şi elaborare 
a soluţiei/strategiei.  

Consilierul sprijină oamenii şi-i orientează pentru ca 
aceştia să se ajute singuri în dezvoltarea propriei personalităţi, 
să-şi descopere şi să înţeleagă Eu-l, forţa interioară de a se 
împăca sau de a se confrunta cu situaţia dificilă. 

Înainte ca psihoterapia şi consilierea să devină modalităţi 
ştiinţifice de abordare a problemelor existenţiale ale omului, 
povestea/basmul, poveştile reprezentau elementele folclorice 
de educaţie şi terapie prin valorificarea metaforei. 

Istoria civilizaţiei cunoaşte multe exemple de consiliere, 
începând de la sfaturile înțelepților până la crearea anumitor 
asociaţii contemporane specializate în domeniul vizat. 
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Cu siguranţă că Şeherezada nu a fost prima specialistă în 
domeniul consilierii prin utilizarea poveştilor/basmelor. Se 
spune că Şeherezada, în cele 1001 de nopţi, ar fi alinat tulbu-
rarea psihică a cruntului şah Riar, povestindu-i basmele care 
au făcut-o celebră [24, p.3]. 

Considerăm că un eveniment important în constituirea 
consilierii prin valorificarea basmelor reprezintă apariţia cule-
gerii Kinder und Hausmärchen, semnată de fraţii Grimm, a 
culegerilor de poveşti a lui  H. C. Andersen, care au descoperit 
cât de asemănătoare sunt basmele variatelor popoare. 

Pentru a conştientiza pentru ce şi cum va folosi consilie-
rul metafora, vom descrie funcţiile şi avantajele acestui proces. 

Povestea/povestioara terapeutică, la fel ca parabola şi pil-
da, extind spaţiul interior al persoanei, se adresează imagina-
ţiei, fanteziei, raţiunii, dar şi întuiţiei, iraţionalului acestuia. În 
comparaţie cu realitatea, povestea sau povestirea reprezintă o 
lecţie de viaţă, care diluează unilateralitatea poziţiei iniţiale, 
sparge tipare şi stereotipuri, oferă modele comportamentale. 

Mesajul consilierului nu este impus printr-o concluzie 
morală, ci este identificat de beneficiar şi rămâne ancorat în 
conştiinţa lui, undeva la limita cu subconştientul. Comunica-
rea consilier-beneficiar în procesul utilizării povestioarei tera-
peutice trebuie să fie expresivă, empatică, cu implicaţii per-
suasive. Povestea cu mesaj terapeutic poate fi îmbinată cu alte 
metode şi tehnici. Ea nu este atotputernică, dar îndeplineşte 
câteva funcţii esenţiale. Ideea de bază aici ar fi: în consiliere, 
terapie şi educaţie nu poţi oferi prea mult sau prea puţin. Doza 
influenţelor şi acţiunilor consilierului trebuie să fie bine gân-
dită şi calculată, pentru a-l transforma pe beneficiar din recep-
tor pasiv într-o persoană care îşi asumă responsabilitatea pro-
priei schimbări şi menţinerii acesteia. 
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În acest context, este oportună următoarea precizare. 
Metafora este una din cele mai vechi noţiuni ale ştiinţei lim-
bajului. Prima descriere a fost realizată de Aristotel. Metafora 
este definită drept figură de stil, rezultată dintr-o comparaţie 
subînţeleasă prin substituirea cuvântului-obiect de comparaţie 
cu cuvântul-obiect al imaginii [88, p.624]. 

Lingvistul R. Iacobson (1956) a definit metafora şi meto-
nimia drept două axe fundamentale ale gândirii şi limbajului. 
De atunci, metafora desemnează toate legăturile asociative 
între cuvinte sau concepte, centrate pe o asemănare sau ana-
logie, în timp ce metonimia vizează toate legăturile asociative 
între cuvinte şi concepte, centrate pe contiguitate sau alte 
relaţii decât cele de asemănare. Importanţa metaforei în actul 
comunicării este scoasă în evidenţă de numeroşi lingvişti şi 
filosofi, iar în consiliere – de către psihologi şi terapeuţi. 
Astfel, M. Black consideră că există trei contribuţii specifice 
ale metaforei în domeniul pedagogiei: ca substituţie semantică, 
comparaţie prescurtată şi interacţiune simbolică [27, p.149]. 

Întrucât consilierea familiei este şi un act educativ, care 
include trei dimensiuni (cea psihologică, cea pedagogică şi cea 
sociologică), interferenţele şi contribuţiile acestora sunt impor-
tante, actuale şi conferă procesului de consiliere nominalizate 
privind utilizarea metaforei o supleţe şi profunzime deosebită.  

În acest sens trebuie să conştientizăm că: 
– metafora asigură înţelegerea şi verbalizarea realităţii 

psihologice a individului, ajutând la redarea senzaţii-
lor, percepţiei, trăirilor interioare pentru care, deseori, 
persoanei nu-i ajung cuvinte. De aceea, metaforele de 
tipul: albă ca zăpada/neaua; bucurie enormă; durere 
chinuitoare; gânduri negre, apăsătoare etc. – sporesc 
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efectul comunicativ şi expresiv al mesajului transmis 
de cel consiliat specialistului; 

– metafora este indispensabilă pentru a gândi şi reda 
anumite realităţi abstracte dificil de reprezentat. De 
exemplu: timpul trece; ceasul merge; bătrâneţea vine; 
gândurile zboară etc.; 

– metafora ca instrument logic care restructurează 
modul nostru de gândire şi interpretare a lumii (se face 
un transfer de la subiectul secundar spre subiectul 
principal). Aici pot fi încorporate supranumele meta-
forice sau poreclele date unor eroi populari (voinicul 
Sfărâma Piatră; Făt-Frumos din lacrimă; Soacră – 
poamă acră etc.). Se observă faptul că metafora are o 
contribuţie semantică explicativă, dar şi una afectivă. 

Sintetizând, conchidem că metafora poate îndeplini func-
ţia de oglindă în care se proiectează trebuinţele emoţionale ale 
beneficiarului. Povestea activează o bogăţie de imagini şi per-
mite distanţarea, separarea individului de conflictul interior 
sau interpersonal, inclusiv, de experienţa sa de viaţă (acesta 
încetând să fie o victimă a situţiei). Paralel, conţinutul meta-
forei sugerează faptul că există variate soluţii şi alte opor-
tunităţi de comportare. 

Metafora îndeplineşte şi funcţia de model care oferă indi-
vidului exemple, modalităţi şi strategii posibile de comportare. 
Metafora bine selectată realizează acest lucru subtil, neobiş-
nuit, lăsând loc opţiunilor şi creativităţii beneficiarului. 

Metafora mai poate îndeplini funcţia de mediator între 
consilier şi beneficiar, minimalizând sau chiar anihilând rezis-
tenţa acestuia la procesul de consiliere/terapie. În acest caz, 
specialistul are posibilitatea să cunoască în profunzime prob-
lema persoanei [27; 28]. 
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Povestea/basmul nu este un panaceu universal, ea se 
poate îmbina eficient cu variate metode şi tehnici. Pentru ca 
povestea să comporte un mesaj optim de consiliere, adică să 
devină un punct de reper al efortului de restructurare a cog-
niţiilor şi comportamentului persoanei, este necesar s-o folo-
sim adecvat situaţiei şi la timpul potrivit. Astfel, consilierul 
trebuie să respecte un şir de condiţii: 

– să posede o informaţie detaliată despre beneficiar 
(anamneză profundă); 

– să cunoască motivul consultaţiei cerute; istoria fami-
liei, cazului/crizei, incidentele; conduita beneficiarului 
şi a membrilor familiei etc.; 

– să selecteze poveştile cu grijă şi responsabilitate, 
anterior investigând simbolurile şi metaforele pe care 
le cunoaşte şi acceptă beneficiarul. În acest scop se pot 
utiliza variate teste proiective, se analizează visele şi 
opiniile individului. Acest lucru este binevenit la înce-
putul consilierii şi în etapa de evaluare a rezultatului 
acesteia. Demersul consilierii copiilor poate fi optimi-
zat prin implicarea părinţilor (să citească sau să asculte 
anterior povestea); 

– după selectarea poveştilor trebuie să adaptăm unele 
elemente flexibile ale acestora la cazul concret, uneori 
chiar la gen, vârstă, temperament etc. 

Cunoaşterea anamnezei în detalii permite modificarea 
conţinutului povestioarei. 

În cazul consilierii copiilor este eficient să respectăm ur-
mătoarele exigenţe: personajul principal din poveste să aibă 
acelaşi sex cu beneficiarul; să conturăm acelaşi anturaj familial 
să ne conformăm opiniei, stilului de a vorbi şi comunica 
familiei acestuia. 
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Poveştile/basmele trebuie povestite într-o manieră natu-
rală, degajată, susţinută şi nuanţată emoţional. Introducem în 
procesul de consiliere povestea într-un mod firesc şi direct. De 
exemplu: Mă interesează dacă o să-ţi placă povestea despre…; 
Ştiu că-ţi plac poveştile frumoase. Am să-ţi spun una…; 
Cunosc o poveste interesantă, care parcă te calmează şi te face 
mai hotărât… etc. 

Valorificarea poveştilor în consilierea familiei (copiilor şi 
adulţilor) presupune evitarea unor erori/capcane: 

a) să nu folosim prea multe poveşti într-o şedinţă de 
consiliere (ţinem cont de vârstă şi volumul basmului; 
de specificul cazului etc.); 

b) să nu grăbim/forţăm ritmul percepţiei beneficiarului; 
c) la întrebările beneficiarului nu răspundem noi, ci îl 

stimulăm să răspundă el, formulând fraze de tipul: … 
dar tu cum crezi?... cum ai fi procedat tu?... Astfel nu 
vom forţa explorarea subconştientului, deoarece mesa-
jul trebuie treptat să fie interiorizat de individ [27; 36]. 

În contextul celor relatate, considerăm necesară precizarea 
unui aspect foarte important. În consilierea familiei: se poate 
propune crearea unei povestiri sau poveşti persoanei consiliate. 

Sarcinile pot fi variate: să continue linia subiectului înce-
put; să se propună o anumită temă, personaj sau un referenţial 
de valori, pe care beneficiarul le va explora independent. Bine-
înţeles că aceste creaţii vor fi analizate atent de consilier pentru 
a identifica dacă s-a produs schimbarea scontată. Scopul acestei 
consilieri/terapii este construirea unor povestiri sau poveşti noi 
în care beneficiarul este autorul principal, iar consilierul poate 
fi coautor sau editor. Metoda definită ca Metafora editorului îi 
aparţine lui L. Hoffman [47]. În acest caz, consilierul-editor 
citeşte atent textul elaborat de beneficiar şi stabileşte proble-
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mele care-l preocupă pe acesta. Totodată observă părţile textu-
lui care sunt originale sau greu de înţeles, altele care par 
incomplete şi invită beneficiarul să-şi completeze povestirea, să 
comenteze unele aspecte sau conradicţii, să le explice. Consilie-
rul poate ruga beneficiarul să dezvolte unele părţi ale textului, 
care par a fi interesante sau să schimbe anumite detalii. Aspec-
tele descrise sunt preluate din terapia narativă, întemeietorii 
căreia se consideră M. Whit şi D. Epston [34; 36; 49]. 

În această ordine de idei propunem evidenţierea unor 
aspecte importante. 

• Mesajul povestei/basmului trebuie să fie descoperit de 
cel consiliat. Consilierul nu comentează nici într-un fel 
mesajul metaforei (există excepţii). 

• Oferiţi timp beneficiarului de gândire şi de aşezare, inte-
riorizare a sensului curativ, care este mai aproape de 
subconştient decât de raţiune. Mesajul poate pluti un 
timp în mintea individului, fără a se înrădăcina de la 
început. Ritmul de interiorizare/înrădăcinare variază de 
la individ la individ, în funcţie de vârstă şi de mecanis-
mul emoţional implicat. 

• Urmăriţi reacţiile beneficiarului, mai cu seamă dacă 
acesta este copil. 

• Se recomandă ca specialistul-consilier să cunoască pe de 
rost povestea, pentru a o prezenta cât mai firesc şi 
expresiv. 

• Poveştile şi povestitoarele propuse nu sunt aranjate într-
o anumită ordine şi nu sunt delimitate în funcţie de 
vârstă. Selectarea şi valorificarea va depinde de compe-
tenţa consilierului de a identifica problema beneficiaru-
lui şi a stabili la care etapă a procesului de consiliere 
necesită explorare. 
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Recomandări pentru consilierii care doresc  
să folosească basmul cu mesaj terapeutic  

(sfaturi pentru părinţi) 
 

Între felul de a gândi al adultului şi felul de a gândi al 
copilului este o diferenţă importantă, cu efecte emoţionale. În 
timp ce copilul crede foarte uşor că totul este posibil, adultul 
este convins că totul este imposibil, cu câteva mici excepţii. 

Se ştie că basmul este o istorisire, o naraţiune în care 
fiinţe sau obiecte înzestrate cu forţe supranaturale, simboli-
zând binele şi răul, luptă pentru sau împotriva fericirii unor 
personaje. Spre deosebire de basmul obişnuit, cel cu mesaj 
vindecător/terapeutic este un basm special conceput ca să 
conţină o idee, esenţială, exprimată în direct, menită să 
sugereze (nu să forţeze individul să înveţe cu tot dinadinsul) o 
schimbare de atitudine sau de comportament. Această idee 
este prezentată într-un context neobişnuit, neaşteptat, care îl 
ia prin surprindere pe copil, transferându-l din realitate în 
lumea basmului, în care absolut totul este posibil de realizat cu 
ajutorul fanteziei. Copilul pleacă destul de uşor în această 
direcţie care coincide cu opinia lui despre lume, mai ales dacă 
se creează o ambianţă deosebită, liniştită şi se alege un 
moment potrivit pentru povestirea basmului [36, p.10]. 

Eficienţa acestei forme de terapie, atât de apropiată de 
relaţia tradiţională de intimitate dintre părinte şi copil, depin-
de mult de iscusinţa celui ce povesteşte, adică de modul cum 
intuiește şi explorează mesajul basmului de care are nevoie 
copilul, inclusiv de capacitatea de a alege momentul şi locul 
potrivit, intonaţia naturală, caldă, nuanţată emoţional.  
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METAFORE.  
POVEŞTI, POVESTIOARE, PARABOLE FOLOSITE  

ÎN CONSILIERE 
 

Despre bunătate şi înţelepciune 

Călătorind prin munţi, o femeie bună şi înţeleaptă a găsit 
o piatră preţioasă în apa unui izvor. A doua zi a întâlnit un 
călător căruia îi era foame. Femeia cea bună şi înţeleaptă a 
desfăcut traista pentru a împărţi merindele cu el. Călătorul  
şi-a potolit foamea; a zărit piatra preţioasă, a admirat-o şi a 
rugat-o pe femeia cea bună şi înţeleaptă să i-o dea lui. Femeia 
i-a dat piatra, fără să stea prea mult pe gânduri. 

Călătorul a plecat, bucurându-se de norocul care a dat 
peste el. Ştia că piatra valora destul pentru a-i asigura o viaţă 
fericită în linişte şi pace. 

…După câteva zile s-a întors şi a căutat-o pe femeia cea 
bună şi înţeleaptă. Când a găsit-o, i-a dat înapoi piatra şi i-a 
spus: M-am tot gândit. Ştiu cât preţuieşte această piatră, dar  
ţi-o dau înapoi cu speranţa că poţi să-mi dăruieşti ceva mult 
mai valoros. Dă-mi, dacă poţi, acel ceva din lăuntrul sufletului 
tău care te-a făcut să-mi dai mie piatra. 

 
Lucrurile importante din viaţa noastră 

Un profesor de filosofie, dorind să explice studenţilor săi 
despre arta de a trai, stătea în faţa auditoriului având pe ca-
tedră câteva lucruri. 

Când ora a început, fără să spună ceva, a luat un borcan 
încăpător, gol, pe care l-a umplut cu pietre de dimensiuni 
mari. I-a întrebat pe studenţi dacă borcanul este plin şi aceştia 
au confirmat că borcanul este plin. 
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Apoi, profesorul a luat o cutie cu pietricele pe care le-a 
turnat în borcan, scuturându-l uşor, pietricelele au umplut 
golurile dintre pietrele mari. Profesorul i-a întrebat din nou pe 
studenţi dacă borcanul este plin şi aceştia au fost din nou de 
acord – borcanul era plin. 

Profesorul a luat o cutie cu nisip pe care l-a turnat în 
borcan. Firesc că nisipul a umplut de tot borcanul. I-a întrebat 
din nou pe studenţi cum stătea treaba, iar aceştia au răspuns 
că borcanul este plin.  

Profesorul a scos de sub catedră două ceşti cu cafea pe 
care le-a turnat în borcan, umplându-l, de această dată, defi-
nitiv. Studenţii au râs. După ce studenţii s-au domolit pro-
fesorul a spus: 

„Acum doresc să înţelegeţi că acest borcan este viaţa 
voastră, adică reprezintă arta de a trăi. Pietrele mari reprezintă 
lucrurile importante pentru voi din viaţă: familia, copiii, sănă-
tatea, prietenii şi pasiunile voastre. Dacă totul ar fi pierdut în 
afară de acestea, viaţa voastră ar fi tot plină. 

Pietricelele sunt celelalte lucruri care contează pentru voi: 
serviciul, casa, maşina, partea financiară, însă nu atât de im-
portante ca cele dintâi. 

Nisipul e restul lucrurilor mărunte. 
Dacă veţi începe cu nisipul, apoi cu pietricelele – nu veţi 

mai avea unde să puneţi pietrele mari. 
La fel şi în viaţă, dacă îţi iroseşti tot timpul şi energia 

pentru lucrurile mici, nu vei avea niciodată timp pentru lucru-
rile importante pentru tine”. 

Reţine: Acordă atenţie lucrurilor importante pentru feri-
cirea ta. Stabileşte-ţi priorităţile, restul e doar nisip. 

…Unul dintre studenţi a ridicat mâna interesându-se ce 
reprezentau cele două ceşti de cafea. 
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Profesorul a zâmbit: „Mă bucur că întrebi asta, ele vor doar 
să arate că, oricât de plină n-ar părea viaţa ta, este întotdeauna 
loc pentru două ceşti cu cafea, împreună cu un prieten...”. 

 

Lucrurile există pentru a fi folosite,  
iar oamenii – pentru a fi iubiţi 

În timp ce un bărbat îşi schimba roata la maşina sa nouă, 
băieţelul lui de 4 ani a luat o piatră ascuţită şi a început să 
zgârie aripă maşinii. Mânios, bărbatul a luat mâna copilului şi 
l-a lovit peste ea de multe ori, fără să-şi dea seama că avea în 
mână o cheie. 

La spital, copilul şi-a pierdut toate degetele din cauza nu-
meroaselor fracturi. Când şi-a văzut tatăl... copilul a întrebat 
cu ochii plini de durere: „Tati, îmi vor creşte degetele la loc?”. 

Bărbatul a rămas împietrit de durere; s-a întors la maşina 
sa şi a lovit-o de mai multe ori. Devastat de propriile lui 
fapte... stând în faţa maşinii s-a uitat la zgârieturi. Băieţelul a 
scris: „TATI, TE IUBESC”. 

Mânia şi Dragostea nu au limite; alege-o pe cea din urma 
pentru a avea o viaţă minunată... Lucrurile sunt pentru a fi 
folosite, iar oamenii există pentru a fi iubiţi. 

Reţine: problema lumii de astăzi rezidă în faptul ca Oa-
menii sunt folosiţi, iar lucrurile sunt iubite... Să fim atenţi şi să 
valorificăm permanent ideea: Lucrurile sunt pentru a fi 
folosite, iar oamenii – pentru a fi iubiţi. 

Urmează sfatul: Veghează asupra gândurilor tale, ele vor 
deveni cuvinte. Veghează asupra cuvintelor tale, ele vor deveni 
fapte. Veghează asupra faptelor tale, ele vor deveni obiceiuri. 
Veghează asupra obiceiurilor tale, ele vor deveni caracter. 
Veghează asupra caracterului tău, el va deveni destinul tău. 

Lucrurile bune şi durabile cer efort şi sacrificii. 
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Rugăciunea unui copil 

Un copil, rugându-se, a spus aşa: „Doamne, în seara asta, 
te rog ceva special. Transforma-mă într-un televizor, ca să-i 
pot lua locul. Mi-ar place să trăiesc cum trăieşte televizorul în 
casa mea; să am o cameră specială, unde să se reunească toată 
familia în jurul meu. Fă să fiu luat în serios, să fiu în centrul 
atenţiei, aşa încât toţi să mă asculte fără să mă întrerupă sau să 
discute. Mi-ar place să mi se ofere o atenţie deosebită care este 
acordată televizorului atunci când ceva nu funcţionează... Şi 
să-i ţin de urat tatălui când se întoarce acasă, chiar şi atunci 
când vine obosit de la muncă, iar mama, în loc să mă ignore, 
să stea cu mine numai atunci când e singură şi plictisită. Fraţii 
şi surorile mele să se certe ca să poată sta cu mine... Şi să 
distrez toată familia, chiar dacă uneori nu spun nimic. Mi-ar 
place să văd că familia mea, lasă totul pentru a sta câteva 
minute alături de mine. Doamne, nu-ţi cer prea mult, doar să 
trăiesc aşa cum trăieşte orice televizor”. 

 

Tu eşti prima minune a lumii 

Niciuna din cele 7 minuni ale lumii nu este atât de minu-
nată ca tine.  

Pielea corpului tău este o minune a creaţiei, pentru că ea 
se regenerează continuu. 

Creierul tău reprezintă structura cea mai complexă din 
Univers. În kilogramul de creier pe care îl ai, se află peste 13 
bilioane de celule nervoase, de trei ori mai multe decât numă-
rul locuitorilor planetei. Aceste celule nervoase sunt acolo ca 
să te ajute să înregistrezi fiecare percepţie, fiecare sunet, fie-
care gust, fiecare miros, fiecare acţiune pe care tu ai experi-
mentat-o de când te-ai născut. 
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Pentru ca creierul să poată controla corpul, tu ai primit 
peste 4 milioane de structuri senzitive, peste 500 000 de detec-
tori de atingere şi peste 200 000 de detectori de temperatură. 

Tu poţi vedea. Tu ai peste o sută milioane de receptori în 
ochi pentru ca tu să poţi vedea frumuseţea magică a unei 
frunze, a unui fulg de zăpadă, a unei stele, păsări, un trandafir, 
şi privirea iubirii. 

Tu poţi auzi, tu ai peste 24 000 de fibre, care vibrează la 
adierea vântului şi la freamătul copacilor, la adierea care trece 
prin câmpie şi prin roci, tu poţi auzi magicul unei opere, şi 
cuvintele te iubesc. 

Tu poţi vorbi, iar vorbele tale reflectă ceea ce simţi. Cu 
vorbele tale tu poţi învăţa pe cei ce nu ştiu, poţi consola, sus-
ţine şi linisti pe cineva şi, poţi spune te iubesc. 

Tu poţi să te mişti, tu poţi alerga, tu poţi dansa şi poţi 
munci. Tu ai în tine peste 200 de oase acoperite cu peste 500 
de muşchi, şi peste 10 km de fibre nervoase toate coordonate 
şi sincronizate să facă ceea ce vrei. 

Tu ai o inimă care pulsează permanent zi şi noapte, 36 
milioane de bătăi în fiecare an. 

După cum vezi, te-ai minţit că nu ai puteri sa-ţi schimbi 
viaţa, te-ai condamnat şi ai exagerat slăbiciunile tale. 

Nici o ţară din lume nu are un mecanism atât de perfect 
de aşi apăra bogăţiile şi hotarele cum este corpul tău, mintea şi 
sufletul tău, care pot genera Binele. 

Nimeni în lume nu este, nu a fost şi nu va fi ca tine. Tu 
eşti puternic şi poţi amplifica Binele. 

După cum vezi, tu eşti cel mai rar şi deosebit lucru din 
lume:  Tu eşti prima minune a lumii ! 
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Oamenii construiesc prea multe ziduri  
şi prea puţine poduri…  

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un 
conflict. Au început de la o mică neînţelegere şi au ajuns la un 
conflict mare, de dezbinare între cei doi. Totul a culminat cu 
un schimb de cuvinte dure, urmate de luni de supărare. 

Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. 
Când acesta a deschis uşa a văzut un bărbat cu unelte de 
tâmplărie. 

– Caut de lucru pentru câteva zile, – a zis străinul, – poate 
aveţi nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş putea 
ajuta. 

– Da, – a zis fratele mai mare, – am ceva de lucru pentru 
dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuieşte 
fratele meu mai mic. Vreau să construieşti un gard de doi metri 
înălţime, nu vreau să-l mai văd pe fratele meu mai mic. Eu  
plec la câmp, dar aş vrea ca până mă întorc seară, gardul  
să fie gata. 

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. 
Aproape de asfinţit, când s-a întors de la câmp fratele mai 
mare, tâmplarul tocmai a terminat lucrul. Uimit de ceea ce 
vede, omul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. 

Nu era deloc un gard de doi metri. În locul lui era un pod 
care lega cele două gospodării de pe ambele maluri. 

Tocmai în acel moment, fratele cel mic, venea dinspre 
casa lui şi, copleşit de ceea ce a văzut, s-a mirat şi şi-a îmbră-
ţişat fratele mai mare, spunând: 

– Eşti un om deosebit, să construieşti un pod aşa de frumos 
după tot ce ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!  

Fraţii s-au împăcat. 
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Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adu-
ne uneltele ca să plece într-ale sale.  

– Aşteaptă, stai, – i-a zis fratele cel mare, – mai stai câteva 
zile. Am mult de lucru pentru dumneata. 

– Mi-ar plăcea să mai rămân, – a spus tâmplarul, – dar 
mai am multe poduri de construit. 

 
Insula unde trăiau toate sentimentele  

şi valorile umane 

Era odată o insula, unde trăiau toate sentimentele şi valo-
rile umane: Adevărul, Frumosul, Sacrul, Binele, Buna Dispo-
ziţie, Tristeţea, Înţelepciunea... şi cu toate celelalte – Iubirea. 

Într-o zi, valorile şi sentimentele au fost anunţate ca 
insula se va cufunda şi îşi pregătiră navele de plecare. Numai 
Iubirea, preocupată de sine a rămas până în ultimul moment. 

Când insula era pe punctul de dispariţie, Iubirea a decis să 
ceară ajutor. 

Când, Bogăţia trecea pe lângă Iubire cu o barcă luxoasă 
aceasta îi zise: 

– Bogăţie, mă poţi lua cu tine? 
– Nu te pot lua, căci e mult aur şi argint în barca mea şi nu 

am loc pentru tine. 
Iubirea atunci s-a hotărât să ceara ajutorul Orgoliului, 

care trecea pe-acolo într-o superbă navă, 
– Orgoliu, te rog, mă poţi lua cu tine?”, 
– Nu te pot ajuta, Iubire... – răspunse Orgoliul, – aici e 

totul perfect, mi-ai putea strica nava.  
Atunci Iubirea a întrebat Tristeţea, care trecea pe lângă 

ea: Tristeţe, te rog, lasă-mă să vin cu tine, 
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– Of, Iubire, – răspunse Tristeţea, – sunt atât de tristă 
încât trebuie să stau singură. 

Chiar şi Buna Dispoziţie trecu pe lângă Iubire, dar era atât 
de mulţumită de sine, încât nu auzi că a fost strigată. 

Dintr-o dată se auzi o voce, care propuse: 
– Vino Iubire, te iau cu mine! 
Era un bătrân, cel care vorbise. 
Iubirea se simţi atât de recunoscătoare şi plină de bucurie, 

încât a uitat să-l întrebe pe bătrân cum îl cheamă. 
Când a sosit pe ţărm, bătrânul a plecat. 
Iubirea îşi dădu seama cât de mult îi datora şi a întrebat 

Cunoaşterea: Cunoaştere, îmi poţi spune cine m-a ajutat? 
– Era Timpul, – răspunse Cunoaşterea. 
– Timpul? – se întreba Iubirea. – Dar de ce tocmai Timpul 

m-a ajutat? 
 Cunoaşterea, plină de înţelepciune, i-a răspuns: 
– Pentru ca numai Timpul e capabil să înţeleagă cât de 

importantă este iubirea în viaţă noastră. 
 

Cele două ulcioare 

O femeie avea două vase mari, pe care le atârna de cele 
două capete ale unui băţ, şi le căra pe după gât. Un vas era cră-
pat, pe când celălalt era perfect şi tot timpul aducea întreaga 
cantitate de apă. La sfârşitul lungului drum ce ducea de la izvor 
până acasă, vasul crăpat, ajungea cu apa doar pe jumătate. 

Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia aducea 
doar un vas şi jumătate de apă. Bineînţeles, vasul bun era 
mândru de realizările sale. Dar bietului vas crăpat, îi era ruşine 
de imperfecţiunea sa, încât se simţea atât de rău că făcea doar 
numai jumătate din munca pentru care a fost menit. 

După doi ani, de aşa necaz, vasul crăpat, i-a vorbit, într-o 
zi, femeii lângă izvor: 
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– Mă simt atât de ruşinat, pentru ca aceasta crăpătură 
face ca apa să se scurgă pe tot drumul până acasă! 

Femeia a zâmbit: 
– Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori? Asta 

pentru că am ştiut defectul tău şi am plantat seminţe de flori pe 
partea ta a potecii şi, în fiecare zi, în timp ce ne întoarceam, tu 
le udai. De doi an culeg aceste flori şi decorez casa cu ele. Dacă 
nu ai fi fost aşa, n-ar exista aceste frumuseţi care împro-
spătează casa. Fiecare dintre noi avem defectul nostru unic, 
însă crăpăturile şi defectele ne fac viaţa împreună atât de inte-
resantă şi ne răsplătesc atât de mult! 

Trebuie să acceptăm şi preţuim fiecare persoană aşa cum 
este şi să căutăm ce este bun în ea. 

 
Reţeta cizmarului 

Odată, un cizmar bătrân a constatat că dacă seara, înainte 
de culcare, taie din piele piesele necesare pentru pantofi şi le 
pune pe masă, apoi dimineaţa pe masă stau pantofii gata con-
fecţionaţi. În timpul somnului, cineva făcea o parte din munca 
lui. Acest lucru se întâmpla numai atunci, când meşterul seara 
pregătea piesele din piele pentru ziua următoare.  

Cizmarul a fost curios să afle ce se întâmplă noaptea.  
Într-o noapte el, ca de obicei, a pus piesele pe masa şi s-a  
ascuns. Când ceasul a lovit miezul nopţii, din senin pe masă 
au apărut nişte pitici, care au început să coase repede din 
piesele pregătite pantofi noi. În dimineaţa următoare a venit 
un ucenic şi s-a mirat că meşterul a reuşit să confecţioneze 
atâtea perechi de pantofi noi. Atunci meşterul i-a zis: Totul 
depinde de piesele pregătite. Dacă le pregăteşti astăzi, apoi 
mâine lucrurile tale vor merge bine. 

Se spune, că mulţi oameni creativi folosesc reţeta acestui 
cizmar bătrân 
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Înainte de a păşi împreună... 

La începutul lecţiei, învăţătorul a întrebat: 
– Atunci când se unesc două lacuri deşarte, seci, câtă apă 

au împreună? 
Discipolii, desigur că au răspuns: 

– Normal, că nu vor avea apă, dacă nici iniţial nu au avut. 
Atunci învăţătorul înţelept le-a spus: 
– Aşa este şi la oameni. Mai devreme sau mai târziu, 

fiecare din voi îşi va găsi perechea, adică a doua jumătate. 
Multă lume crede că aceasta este cheia fericirii, dar, dacă nu 
veţi învăţa să vă bucuraţi de viaţă şi să vă simţiţi împliniţi 
când sunteţi singuri, nu veţi fi fericiţi nici atunci când veţi avea 
alături pe cineva, decât, poate la început... Priviţi câte divorţuri 
au loc în fiecare zi... Sfatul meu este: înainte de a vă găsi 
perechea, fiţi siguri că lacul vostru este plin cu apă... 

 

Asculta liniştea 

A fost odată un fermier, lucrând si-a pierdut ceasul în fânul 
adunat. Acest ceas pentru fermier avea o valoare sentimentală. 

După o lungă căutare în zădar prin hambarul cu fân el a 
renunţat. Nu departe se juca un grup de copii, fermierul s-a 
îndreptat către ei şi le-a spus că cel care va găsi ceasul va primi 
un premiu deosebit. 

Auzind aceasta copii s-au dus în hambar şi au început să 
caute peste tot ceasul. Când era pe punctul de a renunţa şi la 
această căutare, un copil a venit la fermier şi l-a rugat să î-l 
lase singur în hambar să caute ceasul. Fermierul a fost de 
acord. Astfel, copilul s-a dus în hambar. 

După puţin timp băiatul s-a întors la fermier cu ceasul în 
mâna. Fermierul a rămas uimit şi l-a întrebat: 
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– Cum ai reuşit să găseşti ceasul? Pentru că eu şi ceilalţi 
copii l-am căutat de mult timp şi în zădar. 

Băiatul i-a răspuns: 
– Nu am făcut nimic special. M-am aşezat jos şi am 

început să ascult. În linişte am auzit mecanismul ceasului, iar 
apoi am mers în direcţia indicată de sunet.  

Reţine: o minte liniştită poate gândi, evalua şi lua decizii 
mai uşor decât una agitată. Bucură-te zilnic de câteva minute 
de linişte. 

 

Povestea trandafirului 

Într-o primăvara, grădinarul unui împărat i-a adus aces-
tuia un trandafir minunat, pe care îl cultivase cu multă grijă. 
Împăratul l-a luat în mână, încântat de frumuseţea lui, dar, 
înțepându-se cu spinii lui, l-a scăpat din mâna. Furios, l-a cer-
tat pe grădinar: Degeaba ai lucrat cu atâta sârguinţa, floarea ta 
nu este perfectă. Vezi de lucrează mai bine, altoiește-l, încearcă 
să obţii un trandafir fără spini, şi vei fi bine răsplătit. 

Grădinarul s-a întors în grădină lui, şi după mai multe 
încercări, a reuşit să obţină ceea ce i se ceruse. Repede a dus 
trandafirul împăratului. Acesta l-a luat în mână şi s-a bucurat 
când a văzut cât de netedă îi era tulpina, dar, când l-a dus la 
nas pentru a se bucura de parfumul lui, a constatat cu surprin-
dere ca trandafirul nu avea nici un miros.  

– Ce ai făcut cu trandafirul? – l-a întrebat împăratul, din 
nou furios, pe grădinar. – Nu mai are parfumul minunat pe 
care î-l ştiam. 

– Împărate, – a spus grădinarul, – orice lucru se schimbă 
dacă vrei să-l altoiești, şi, nimic pe lumea asta nu este fără 
cusur, arbori, flori, oameni. Astfel şi acest trandafir, ori înțeapă 
şi are miros, ori nu înțeapă, dar rămâne fără niciun parfum. 
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Cele patru lumânări 

Patru lumânări ardeau încetișor, si daca le asculţi cu aten-
ţie, poţi chiar sa le auzi vorbind: 

Prima spune: 
– Eu sunt Liniştea. În prezent, oamenii au uitat că pot face 

parte din viaţa lor...  
Flacăra s-a micşorat din ce în ce mai mult şi s-a stins. 
Apoi a vorbit a doua lumânare: 
– Eu sunt Credinţa. Oamenii spun că pot să trăiască foarte 

bine şi fără mine, nu cred că mai are rost să ard... 
Când a terminat de vorbit şi aceasta s-a stins. 
– Eu sunt Iubirea, – a spus lumânarea a treia, – nu mai 

am putere să ard, oamenii mă dau la o parte ca pe un lucru 
fără valoare, ei uita să iubească chiar şi pe cele mai apropiate 
persoane din viaţa lor... 

O adiere blândă care trecea pe lângă ea a stins-o fără să 
vrea. 

Între timp, un copil a intrat în încăperea unde mai ardea 
o singură lumânare şi, văzându-le pe celelalte trei stinse, a 
început să plângă.  

– Voi ar trebui să fiţi mereu aprinse... 
Cea de a patra lumânare i-a şoptit încet: 
– Nu-ţi fie frica, atât timp cât eu ard, le putem aprinde şi 

pe celelalte. Eu sunt Speranţa! 
Cu ajutorul ei, copilul a aprins şi pe celelalte lumânări. 

 

Paharul cu lapte 

Într-o zi un tânăr sărac care vindea diferite mărfuri, din 
poartă în poartă ca să-şi plătească studiile la universitate, a 
găsit în buzunar doar o monedă de 10 cenţi şi a decis să 
mănânce, deoarece era flămând. 
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Decise să ceară ceva de mâncare la următoarea casă, dar 
nervii lui l-au trădat, când i-a deschis uşa o femeie superbă. 

În loc să ceară ceva de mâncare, ceru un pahar cu apă. 
Ea se gândi că tânărul pare înfometat şi i-a adus un pahar 

mare cu lapte. El îl bău încet şi după aceasta a întrebat: 
– Cât vă datorez? 
– Nu-mi datorezi nimic, – răspunse femeia, – mama m-a 

învăţat că trebuie să fim mereu mai buni cu cei care au nevoie 
de noi.... 

Tânărul i-a răspuns: 
– Vă mulţumesc din suflet.... 
Când tânărul a plecat de la casa ei, nu numai că se simţi 

mai uşurat, dar şi încrederea în Dumnezeu şi în oameni a de-
venit mai puternică... Tânărul a fost pe punctul de a abandona 
studiile din cauza sărăciei. După câţiva ani, femeia se îmbol-
năvi grav. Medicii din satul ei erau îngrijoraţi. După puţin timp 
au trimis-o în oraş la un doctor renumit pentru o consultaţie. 

Doctorul a consultat femeia şi apoi a operat-o pe cord; ea 
se recupera foarte încet… După o lungă luptă, ea învinse 
boala... Femeia era deja sănătoasă. Dat fiind faptul, pacienta 
era în afara oricărui pericol, doctorul ceru biroului adminis-
trativ să-i trimită factura cheltuielilor ca s-o aprobe. Medicul a 
controlat documentul şi l-a semnat. Mai mult ca atât, a scris 
ceva pe marginea facturii şi a trimis-o în camera pacientei. 
Factura a ajuns în camera pacientei, dar acesteia îi era teamă  
s-o deschidă pentru că ştia că preţul unei intervenţii atât de 
complicate este foarte mare... În final, totuşi, a deschis factura, 
ceva i-a atras imediat atenţia… Pe marginea facturii citi aceste 
cuvinte: plătită integral acum mulţi ani în urmă cu un păhar 
de lapte. Reţine: grăbeşte-te să faci Bine! 
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Legenda celor opt minute 

Legenda spune că o femeie săracă cu un copil în braţe, tre-
când pe lângă o peşteră a auzit o voce misterioasă care i-a spus: 

– Intră şi ia tot ceea ce îţi doreşti, dar să nu uiţi ceea ce-i 
mai scump şi important. Aminteşte-ţi că după ce vei ieşi poarta 
se va închide pentru totdeauna. Aşa că profită de această 
oportunitate, dar nu uita ce este cel mai important pentru tine. 

Femeia a întrat în peşteră şi a găsit multe bogăţii. Fas-
cinată de aur şi bijuterii, a aşezat copilul pe o stâncă şi a 
început să strângă de zor tot ce putea duce. Vocea misterioasă 
i-a vorbit din nou: Ai doar opt minute! 

Când au trecut cele opt minute, femeia, încărcată cu aur şi 
pietre preţioase, a fugit afară din peşteră, iar poarta s-a închis. 
Atunci şi-a amintit că a uitat acolo copilul, iar poarta s-a 
închis pentru totdeauna. Bogăţia a durat puţin, dar disperarea 
a rămas pentru totdeauna. 

La fel se întâmplă de multe ori şi cu noi. Avem aproxima-
tiv 80 de ani pentru a trăi în această lume şi nu trebuie să 
uităm ce este cel mai important! 

Cele mai importante sunt: valorile spirituale, familia şi co-
pii, viaţa, educaţia, bunul simţ, dragostea, adevărul şi demnita-
tea de om. În schimb câștigurile, bogăţia, plăcerile materiale ne 
fascinează într-atât încât uităm de ceea ce e mai important. 
Aşa ne risipim timpul şi dăm la o parte esenţialul: bogăţia 
sufletului şi iubirea de oameni. 

 
 

Tată-l uită... 

Ascultă-mă, fecioraşule, te rog eu când tu dormi, ținând 
mânuța sub obrăjorul rumen, moleşit de somn. 
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... Eu m-am strecurat în camera ta pe neobservate, de unul 
singur. Câteva clipe în urmă, când citeam în bibliotecă m-au 
împotmolit emoţiile – jalea, ruşinea, părerea de rău ... 

Cu un sentiment puternic de vină am venit la pătucul tău. 
Iată ce mă frământă şi mă doare, fecioraşule ! 

...Eram supărat pe tine azi dimineaţă şi te-am certat urât 
de tot, deoarece în loc să te speli pe faţă cum se cuvine – te-ai 
udat un pic şi ţi-ai şters faţa, am strigat pentru că nu ţi-ai 
lustruit ghetele, te-am numit „gură-cască” şi am ţipat iritat 
când ai scăpat ceva pe jos. 

...La dejun ţi-am citit o întreagă notaţie, deoarece mâncai 
prea repede, puneai coatele pe masă, ungeai prea mult unt pe 
pâine ... 

...Când plecam la serviciu, mi-ai făcut din mână şi mi-ai 
spus : „La revedere, tată!” Eu m-am încruntat şi ţi-am ordonat 
răspicat „Nu te gârbovi!”. 

...După prânz totul a început din nou. 

...Apropiindu-mă de casă, te-am văzut jucându-te. Te-am 
certat şi înjosit faţă de prietenii tăi, te-am impus să mergi 
acasă de parcă ai fi fost arestat. În timp ce mergeai vinovat sub 
escorta mea, eu te cicăleam: „pantalonii scump costă şi dacă ar 
trebui să ţi-i cumperi tu, ai fi mai atent, dar aşa ... dacă noi te 
îmbrăcăm, tu poţi să-ţi permiţi a umbla în genunchi...”. 

Să auzi aşa ceva de la propriul tău tată ?! 
...Mai târziu, când citeam în bibliotecă – tu ai intrat în-

cet, ochii tăi reflectau dragoste şi căldură, iar eu supărat te-am 
privit pe de asupra ziarului şi te-am întrebat: „Ce mai vreai?” 

Nu mi-ai răspuns nimic, ci te-ai aruncat în braţele mele, 
m-ai cuprins strâns, apoi m-ai sărutat tandru pe obraz şi ai 
fugit. 
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...Fecioraşule! îndată după aceasta ziarul m-ia căzut din 
mâini şi m-a cuprins o frică îngrozitoare, un sentiment 
puternic de vină. 

Ce a făcut cu mine deprinderea mea urâtă – de ai învinui 
pe toţi, de a ordona şi a face observaţii !? 

Toate acestea le făceam doar deatât că eşti mic, neputin-
cios şi neîndemânatic. Nu deatât că ţin prea puţin la tine sau 
nu te iubesc, dar deatât că aşteptam prea multe de la tine. 

Făceam aceasta, uitând că eşti doar copil, un copil micuţ 
care nu ştie şi nu poate multe. Sufletul tău, însă, este atât de 
mare şi bun, curat, fin şi inocent. Am înţeles acest lucru, când 
în pofida cicălelilor mele, tu m-ai sărutat. 

Acum nimic nu mai are importanţă, fecioraşule, eu stau 
în genunchi, la pătucul tău şi-mi cer iertare. Te rog să mă crezi 
că de mâne o să mă schimb. Sunt ruşinat şi amărât, dar ferm 
convins că am să-mi schimb comportamentul faţă de tine, am 
să-ţi fiu un tată adevărat! 

Am să fiu cu tine un bun prieten, am să vorbesc calm, am 
să te stimez şi am să te iubesc cu adevărat; am să râd – când 
râzi tu, am să sufăr – când suferi tu ! 

Mă voi controla, îmi voi „muşca” limba, când pe ea o să 
apară cuvinte urâte şi supărate. 

Voi repeta tot timpul: „El este un copil, este un mic 
băieţel, iar eu sunt un adult şi vreau să-i fiu tată adevărat!” 

Livingston Larnd 
 

Plăntuţa cea perseverentă 

S-a întâmplat odată ca sămânţa unei flori, purtată de vânt, 
să aterizeze pe o cărare cu pământ puţin şi plin de pietre. O 
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răfală de vânt a rostogolit-o până a căzut între bulgării de 
pământ, iar când a venit ploaia a început să crească. Din 
păcate însă, de câte ori încerca să se întindă mai mult, cineva 
călca peste ea. De câte ori se întâmpla acest lucru, fie că era 
strivită o frunză, fie că se rupea chiar vârful florii. Micuţa 
plantă încerca iar şi iar să scoată la iveală câte o frunzuliţă sau 
un boboc de floare. Numai că de câte ori acest lucru pornea 
bine, se găsea cineva care să o rupă, fie turtind-o cu pantoful, 
fie cu roata bicicletei. Până la urmă, biata plăntuţă s-a văzut 
silită să renunţe la dorinţa de a se înălţa. S-a hotărât să încerce 
doar să supravieţuiască, rămânând mereu la sol, însă şi acest 
lucru era greu, pentru că primea prea puţin soare şi prea 
puţină hrană. 

Într-o zi, un grădinar a trecut pe acolo şi a observat pe 
cărare mica plantă. „Ei, nu creşti într-un loc prea bun, a spus 
el. Tu ar trebui să te afli într-o grădină unde să poţi creşte cât 
mai frumos”. Grădinarul a plecat acasă şi s-a întors cu un 
hârleţ şi cu o căldare. Apoi s-a apucat să sape, asigurându-se 
că a reuşit să cuprindă toate firicelele rădăcinii fără să le rupă. 
A luat planta cu el în grădină, a găsit un loc potrivit cu pământ 
gras unde a fixat-o, iar apoi a stropit-o grijuliu cu multă apă. 
„Acum eşti într-un loc mai bun, Micuţă Plantă, i-a zis el. Aici 
vei putea să creşti şi să te dezvolţi exact aşa cum le este dat 
tuturor celor ca tine. În mod sigur vei creşte şi vei deveni cea 
mai frumoasă floare din această grădină”. 

Micuţa plantă era foarte speriată. Se chinuise să stea în 
acelaşi loc atât de mult timp, încât îi era pur şi simplu frică 
acum când i se oferea această nouă posibilitate de a se schimba 
cu totul. Grădinarul a băgat de seamă că micuţei plante îi este 
frică şi i-a vorbit din nou: „Avem voie să ne fie frică, dar nu 
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trebuie ca frica să ne oprească să creştem şi să ne dezvoltăm. 
Pentru ca să ajungi să fii exact ceea ce poţi cu adevărat, trebuie 
să găseşti forţa în tine însuţi să te îndrepţi şi să te deschizi 
chiar tu către soare. Abia atunci vei reuşi să te vezi în 
adevărata lumină”. 

Bietei plăntuţe îi era încă frică, dar s-a hotărât să nu scape 
această ocazie, aşa că a căutat şi a găsit în ea însăşi, puterea de 
a se deschide spre lumină. Foarte curând s-a ivit o frunzuliţă, 
iar apoi un bobocel de floare, urmate de altele şi altele. Plăn-
tuţa a căpătat încredere în sine şi a început să se simtă mai 
puternică şi mai curajoasă. Nu după mult timp, s-a acoperit cu 
o mulţime de flori minunate. 

Grădinarul povestea tuturor prietenilor săi despre noua, 
extraordinara plantă din grădina sa. Foarte multă lume a 
început să viziteze grădina ca să admire florile acestei plante 
atât de speciale. Planta auzea din ce în ce mai des în jurul ei 
cuvintele cu care vizitatorii îi lăudau frumuseţea şi îşi dădu 
seama ce mult se schimbase şi ce mult crescuse. Acum, când era 
vindecată de tot, planta a înţeles cu adevărat că pentru ca să se 
dezvolte până la frumuseţea ei deplină, a trebuit să aibă foarte 
multă încredere şi curaj ca să se înalţe singură spre soare prin 
propriile ei puteri. 

 

Fă-ţi timp  

În trecerea grăbita prin lume, către veci, fă-ţi timp măcar 
o clipă să vezi pe unde treci! 

Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând, fă-ţi timp cu 
mila blândă să le alini trecând. 

Fă-ţi timp pentru adevăruri şi adânciri în vis, 
fă-ţi timp pentru cântare cu sufletul deschis. 
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Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor, 
fă-ţi i timp s-auzi ce-ţi spune o floare, un cocor. 
Fă-ţi timp s-aştepţi din urmă când mergi cu slăbănogi, 
fă-ţi timp pe-un munte, seara, stând singur, să te rogi. 
Fă-ţi timp să stai cu mama şi tatăl tău bătrâni, 
fă-ţi timp de-o vorbă bună şi-o coaja pentru câini. 
Fă-ţi timp să stai aproape de cei iubiţi, voios, 
fă-ţi timp să fii şi-al casei, în slujba lui Hristos. 
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat, 
fă-ţi timp, că eşti de taine şi lumi înconjurat. 
Fă-ţi timp de rugăciune, de post şi meditări, 
fă-ţi timp de cercetarea de fraţi şi de-adunări. 
Fă-ţi timp şi-aduna-ţi zilnic de toate câte-un pic, fă-ţi 

timp căci viaţa trece şi când nu faci nimic! 
Fă-ţi timp, lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai, fă-ţi 

timp, că toate-acestea au pentru tine-un grai. 
Fă-ţi timp să asculţi de toate, din toate să înveţi, 
fă-ţi timp să-i dai vieţii şi morţii tale preţ. 
Fă-ţi timp acum, că apoi zadarnic ai să plângi, comoară 

risipită a vieţii n-o mai strângi. 
Traian Dorz 

 
O grădină şi două lumi  

(poveste orientală) 

Într-o noapte de vară membrii unei familii au dormit în 
grădina din faţa casei lor. Cu neplăcere, mama a văzut că fiul 
său şi soţia acestuia, pe care n-o suporta, s-au cuibărit unul în 
braţele celuilalt. Încapabilă să vadă acest lucru, ea i-a trezit şi 
le-a spus: Cum puteţi dormi atât de apropiaţi unul de altul pe 
căldura acesta? E nesănătos şi periculos. 
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În alt colţ al grădinii dormeau fiica sa şi ginerele, pe care îl 
adora. Dormeau departe unul de altul, la cel puţin un picior 
distanţă între ei. Mama i-a trezit uşor, zicând: Dragii mei, cum 
puteţi dormi atât de departe unul de altul, când este un frig ca 
acesta? De ce nu vă încălziţi unul pe altul? Nora a auzit vorbele 
acestea, a ridicat capul şi a pronunţat cu voce tare urmă-
toarele: Ce milostiv este Dumnezeul Nostru! O singură grădină 
şi o vreme atât de schimbătoare! 

 
Viaţa ca un ecou 

Un băiat împreună cu tatăl său au plecat într-o drumeţie 
la munte. Dintr-o dată copilul a alunecat, a căzut şi s-a lovit. A 
început să ţipe: „Aaauuuuuu!”. Spre surprinderea lui auzi 
vocea sa, răsunând undeva departe în munţi …„Aaauuuuuu!”. 
Curios a strigat: 

– Cine eşti tu? 
Dar şi de data această răspunsul i-a venit imediat. „Cine 

eşti tu?”. Supărat, a strigat: 
… – Laşule! 
– Laşule! – a fost ceea ce a auzit apoi din nou. 
S-a uitat spre tatăl său şi l-a întrebat ce se întâmplă. Tatăl 

i-a zâmbit şi i-a spus: 
– Fii atent puţin ... – apoi a strigat: 
– Te admir! – Vocea i-a răspuns înapoi: Te admir! 
Apoi tatăl a strigat din nou: 
– Eşti un băiat bun! 
Vocea i-a răspuns: Eşti un băiat bun!  
Fiul asculta uimit, dar tot nu înţelegea. 
– Fiule, oamenii îl numesc ecou, dar acest fenomen, este 

însăşi viaţa. Îţi dă înapoi tot ceea ce faci sau spui. Viaţa 
noastră e pur şi simplu o reflectare a acţiunilor noastre. 
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...Şi dacă vrei mai multă iubire în viaţa ta, începe prin a 
oferi mai multă iubire celor din jurul tău! 

 
De ce dragostea e oarbă şi nebunia  

o însoţeşte mereu 

Demult, undeva pe pământ s-au adunat toate calităţile şi 
simţurile omeneşti. Când Plictiseala a căscat pentru a treia 
oară, Nebunia, zburdalnică, ca întotdeauna, a propus:  

– Hai să ne jucăm de-a ascunselea! 
Intriga şi-a ridicat ispitită sprincenele, iar Curiozitatea, 

neputând să se reţină, a întrebat:  
– Ce joacă mai este şi asta?  
Nebunia a explicat că-şi va acoperi ochii şi va număra 

până la o mie, în timp ce toţi ceilalţi se vor ascunde, iar când 
numărătoarea va lua sfârșit, primul ce va fi găsit îi va lua locul 
şi astfel jocul va continua... 

Entuziasmul a luat-o la dans pe Euforie, iar Bucuria a 
executat într-atât de multe tumbe, încât chiar şi Îndoiala s-a 
lăsat convinsă, ba mai mult, chiar şi Apatia, cea mereu bosum-
flată şi neinteresată, a devenit mai veselă şi activă. 

Totuşi, nu toţi au acceptat să ia parte la această activitate. 
Adevărul a preferat să nu se ascundă:  
– De ce să mă ascund, dacă până la urmă tot voi fi 

descoperit? 
Aroganţa a considerat acest joc ridicol (ceea ce o deranja 

mai mult era faptul că ideea nu-i aparţinea), iar Laşitatea a 
preferat să nu îndrăznească a se juca. 

– Unu, doi, trei, – a început Nebunia să numere… Prima 
care s-a ascuns a fost Lenea, care, ca întotdeauna, s-a culcat în 
dosul celei mai apropiate pietre. 
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Credinţa s-a înălţat spre cer, iar Invidia s-a ascuns în 
umbra Triumfului, care, prin propriile sale forţe, a ajuns în 
coroana celui mai înalt copac. 

Generozitatea aproape că nu reuşea să se ascundă, fiecare 
loc pe care îl căuta, părea să fie mai potrivit pentru un prieten 
de-al ei decât pentru ea. 

− Un lac de cristal? Locul ideal pentru Frumuseţe! 
− Scorbura unui copac? Locul perfect pentru Ruşine! 
− Zborul unui fluture? Minunat pentru Voluptate! 
− Adierea unui vânt? Locul magnific pentru Libertate!... 
Egoismul şi-a găsit un loc convenabil chiar de la început, 

însă numai pentru el! 
Minciuna s-a ascuns la fundul oceanului, iar Pasiunea şi 

Dorinţa s-au ascuns în craterul unui vulcan. 
Neatenţia... pur şi simplu a uitat unde s-a ascuns... dar 

aceasta nu este atât de important! 
Când Nebunia a ajuns cu număratul până la 999, 

Dragostea nu îşi găsise încă o ascunzătoare pentru că fusese 
atât de ocupată... până când a observat o tufă de trandafir, şi, 
profund impresionată, s-a ascuns acolo. 

„O mie!” a numărat Nebunia şi a început să caute. Prima 
pe care a găsit-o a fost Lenea, la numai trei paşi. 

După aceasta Credinţa a fost auzită discutând cu Dumne-
zeu despre teologie, iar Pasiunea şi cu Dorinţa au fost văzute 
făcând vulcanul să vibreze. 

Într-o secundă, a fost găsită Invidia, deci nu a fost greu de 
dedus unde se ascunde Triumful. 

Egoismul nici nu a trebuit să fie căutat, căci a ieşit singur 
la iveală, dintr-un cuib de viespi. Mergând atât de mult, 
Nebuniei i s-a făcut sete, şi venind înspre lac, a descoperit-o pe 
Frumuseţe. Cu Îndoiala a fost şi mai uşor, căci aceasta sta 
cocoţată pe un gard, neputând decide unde să se ascundă. 
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Astfel, i-a găsit pe toţi: Talentul se afla în iarba tânără, 
Frica – într-o peşteră întunecoasă, chiar şi pe Neatenţie, care a 
uitat, pur şi simplu, să se ascundă. 

Numai Dragostea nu putea fi găsită. Nebunia o căutase pes-
te tot, chiar şi pe piscurile munţilor, şi, când era aproape gata să 
renunţe, a zărit tufa de trandafir... Cu bucurie ea a început să 
îndepărteze crenguţele ghimpoase, când deodată, auzi un 
strigat asurzitor... spinii au împuns ochii Dragostei. 

Nebunia nu ştia ce sa facă pentru a-si cere iertare, a plâns, 
a rugat, a implorat şi, în final, a decis să-i fie de ajutor 
Dragostei peste tot.  

…Începând cu acea zi Dragostea este oarbă, iar Nebunia o 
însoţeşte pretutindeni. 

 
Despre atitudine 

Se povesteşte că un rege african era într-o zi la vânătoare 
cu suita sa. Printre cei care îl însoțeau se afla şi un vechi prie-
ten de al său. Indiferent de situaţia în care se afla, prietenul 
regelui, obişnuia să vadă partea bună a lucrurilor, spunând 
mereu – foarte bine. Sarcina sa la vânătoare, era să încarce ar-
mele. Dintr-o nefericită întâmplare, una dintre ele s-a descăr-
cat şi i-a retezat regelui o parte din degetul mare. Vechiul 
prieten, înţelegând că situaţia putea fi mult mai rea, a spus: 

– Foarte bine! 
– Nu, nu este deloc bine, – a spus regele şi l-a aruncat în 

închisoare. 
Peste un an de zile, regele vâna din nou într-o regiune 

periculoasă şi… a fost prins de canibali. Aceştia au început 
să-l  pregătească pentru a-l mânca, dar au observat că îi lipseşte 
o bucată de deget şi au refuzat. 
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Întrucât la canibali există superstiţia de a nu mânca nimic 
care nu este întreg, l-au eliberat pe rege din închisoare. Acesta 
s-a întors şi, plin de recunoştinţa, a mers să-şi elibereze 
vechiul prieten, spunându-i: 

– Îmi pare tare râu pentru felul în care m-am purtat! 
Ca de obicei, după ce a examinat situaţia, prietenul i-a spus: 

– Dimpotrivă, este foarte bine! 
– Cum poţi să spui ca e bine dacă ai stat un an în închisoare?  

Prietenul i-a răspuns:  
– Dacă nu eram la închisoare – eram cu tine... 

 
Vremea de afară 

Un turist i-a întrebat pe păstori: 
– Nu cunoaşteţi ce vreme va fi astăzi? 
– Astăzi va fi vremea noastră preferată. 
– De unde știți? 
– De-a lungul timpului, ne-am învăţat să nu ne facem griji 

de ceea ce nu depinde de noi. Dacă va fi cer senin, vom ieşi 
cu turma pe păşune, vom sta în iarbă şi ne vom bucura de 
căldură şi soare. Dacă va fi vânt şi ploaie, vom sta la dos, 
vom mânca brânză cu mămăligă, vom cânta şi ne vom 
bucura de ploaie… 

 
Pacea în familie 

Două familii locuiau în vecinătate 
În prima casă, domnea liniştea şi pacea, pe când, cea de-a 

doua era plină de certuri şi bucluc. 
Odată, soţii celei de-a doua familii au hotărât să urmă-

rească viaţa şi relaţiile vecinilor săi, ca să înţeleagă de ce, acolo, 
întotdeauna este pace si voie bună. 
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Dimineaţa, bărbatul s-a ascuns sub fereastra vecinilor săi. 
Privi înăuntru şi văzu că femeia spală podeaua. Peste un 
minut, ea îşi aminti ceva şi fugi repede spre bucătărie. Între 
timp, soţul ei intră în grabă şi răstoarnă căldarea cu apă. Când 
femeia se întoarse din bucătărie, soţul îi spuse: 

– Iartă-mă! Mă grăbeam si nu am observat căldarea. 
– Nu-i nimic, este vina mea! – spuse soţia. – Am lăsat călda-

rea în drum, chiar lângă uşă...  
Bărbatul s-a întors acasă… 

– Am înţeles diferenţa dintre ei şi noi, – îi spuse el soţiei. 
– Care este diferenţa? – a întrebat soţia. 
– La ei în familie, fiecare e vinovat şi îşi cere scuze, pe când, 

la noi, fiecare are dreptate... 
 

Tot ceea ce spui, vorbeşte despre tine 

Odată, pe înserate, un ţăran s-a aşezat pe pragul modestei 
sale case, bucurându-se de răcoarea serii. În apropiere, şerpuia 
un drum care ducea spre sat. Un om care trecea îl văzu pe 
ţăran şi se gândi:  

– Omul acesta e fără greș un mare leneş, sta de pomana si 
cat e ziua de mare lâncezeşte pe pragul casei. 

La puţină vreme, apăru un alt trecător. Acesta se gândi: 
– Omul acesta este un Don Juan, şade aici ca să se poată 

uita la fetele care trec, ba poate le mai şi necăjeşte. 
Un străin care mergea spre sat își zise: 
– Omul acesta e de bună seamă un mare muncitor. A 

trudit toată ziua, iar acum se bucură de odihna binemeritată. 
La drept vorbind, nu putem şti prea multe despre ţăranul 

aşezat pe pragul casei. Putem spune, însă, multe despre cei trei 
oameni, care se îndreptau spre sat: primul era un leneş, al 
doilea un om rău, iar al treilea era un mare muncitor. 

Bruno Ferrero 
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Ultimul biscuit 

Într-un aeroport se afla o tânără care urma să facă o călă-
torie lungă. Şi-a cumpărat de acolo o carte şi un pachet de 
biscuiţi. S-a aşezat pe un scaun, şi-a pus bagajele lângă ea şi s-a 
apucat să citească. La un moment dat s-a întors să ia un 
biscuit din pachetul de lângă ea. A observat cu surprindere că 
la mică distanţă şedea un domn care citea un ziar şi care, fără 
să-i ceara permisiunea, a început să ia şi el din pachetul de 
biscuiţi. Cu toate că s-a simţit indignată, politeţea a împie-
dicat-o să-i reproşeze acestuia că are un comportament ne-
potrivit. Dar pe măsură ce ea lua câte un biscuit, lua şi el câte 
unul; până la urmă, tânăra a devinit foarte nemulţumită. Când 
a luat din pachet penultimul biscuit, ea s-a întrebai plină de 
resentimente: Oare îndrăzneşte să mi-l ia şi pe ultimul? 

Bărbatul a luat într-adevăr ultimul biscuit, l-a rupt în două 
şi i-a oferit, zâmbind cald o jumătate. Simţind că el a depăşit 
limita bunului simţ, tânăra s-a ridicat furioasă şi s-a îndreptat 
spre un alt colţ al sălii de aşteptare. A deschis geanta ca să pună 
înăuntru cartea şi... spre marea ei mirare, a văzut acolo pachetul 
de biscuiţi pe care î-l cumpărase. În acel moment a copleşit-o 
un sentiment de ruşine. A înţeles că pachetul din care a mâncat 
nu era al ei, ci al bărbatului care citea ziarul. El a împărţit plin 
de bunătate chiar şi ultima bucăţică pe care o avea, fără să se 
simtă indignat, superior sau furios. 

Oare de câte ori în viaţă am mâncat biscuiţii altcuiva? Ar 
fi mai bine ca înainte de a judeca pe alţii, să privim cu atenţie 
în jur... şi mai ales în sufletul nostru!  

Reţine: Să dai când poţi, fără a aştepta nimic în schimb, 
nici măcar un mulţumesc, şi să nu regreţi că ai dat! 
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Găsim întotdeauna ceea ce căutăm 

Era odată un bărbat care şedea la intrarea într-o cetate  
din Orientul Mijlociu. Un tânăr se apropie într-o bună zi şi îl 
întrebă: 

– Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii 
acestei cetăţi?  
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare: 

– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii? 
– Egoişti şi răi. De aceea mă bucur că am putut pleca de acolo. 
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, – răspunse bătrânul. 

Puţin după aceea, un alt tânăr se apropie de bătrân şi îi 
puse aceeaşi întrebare: 

– Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii acestei 
cetăţi?  
Bătrânul răspunse cu aceeaşi întrebare: 

– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii? 
– Erau buni, mărînimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi 

prieteni acolo şi cu greu i-am părăsit. 
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, – răspunse bătrânul. 

Un negustor care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat 
auzise aceste convorbiri şi, pe când cel de-al doilea tânăr se 
îndepărta, se întoarse spre bătrân şi îi zise cu reproş: 

– Cum poţi să dai două răspunsuri, cu totul diferite, la una 
şi aceeaşi întrebare pe care ţi-o adresează două persoane? 

– Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inimă. Acela 
care nu a găsit nimic bun în trecut, nu va găsi nici aici 
nimic bun. Dimpotrivă, acela care a avut şi în alt oraş 
prieteni va găsi şi aici tovarăşi credincioşi şi buni. Pentru 
că, oamenii nu sunt altceva decât ceea ce ştim noi să  
găsim în ei! 
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Secretul fericirii 

Cu mulţi ani în urmă a trăit în India un înţelept, care spu-
nea că păzeşte un cufăr încântător, cu un mare secret care l-a 
făcut sa fie învingător în toate aspectele vieţii sale. Din acest 
motiv se considera cel mai fericit om din lume. Mulţi regi 
invidioși i-au oferit puterea şi banii, au încercat să-l jefuiască 
pentru a obţine cufărul, dar totul a fost în zădar. Aceste încer-
cări îi făcea mai nefericiţi, pentru ca invidia îi măcina. Aşa au 
trecut mulţi ani, iar înţeleptul devenea tot mai fericit.  

Într-o bună zi a venit la el un copil, care l-a rugat:  
– Domnule, învăţă-mă cum să fiu fericit! 
Înţeleptul, văzând puritatea copilului i-a zis:  
– Pe tine te voi învăța secretul de a fi fericit. Vino cu mine si 

ascultă atent... 
În realitate sunt două cufere în care păstrez secretul 

pentru a fi fericit şi acestea sunt: mintea mea şi inima mea, 
iar marele secret constă într-o serie de paşi pe care trebuie să-i 
faci permanent, pe parcursul vieţii: 

1. Să fii conştient de faptul ca Dumnezeu exista în toate 
lucrurile din viaţa ta, pentru aceasta trebuie să-l iubeşti şi 
să-i mulţumeşti permanent. 

2. Să te iubeşti pe tine însuți în fiecare zi. Când te trezeşti şi 
te pregăteşti de somn trebuie să spui: sunt important, am 
valoare, sunt inteligent, sunt iubitor, nu exista obstacole 
pe care să nu le pot învinge. Acest pas se numeşte sporirea 
autostimei. 

3. Să pui în practică tot ceea ce spui că eşti, şi dacă tu 
gândeşti că eşti iubitor, exprimăți iubirea; dacă gândeşti 
că eşti inteligent – acţionează inteligent; dacă tu gândeşti 
că nu există obstacole pe care nu le poţi învinge, atunci 
propuneţi scopuri în viaţă şi luptă pentru a le atinge. 
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4. Să nu invidiezi pe nimeni, fiecare obţine partea lui, tu o 
vei dobândi pe a ta. 

5. Să nu păstrezi în inima ta ranchiună împotrivă nimănui. 
Dumnezeu va face dreptate, iar tu.... iartă şi uită! Este 
dificil, dar nu şi imposibil. 

6. Să nu faci pe nimeni să sufere, toate fiinţele pământului 
au dreptul să fie respectate şi iubite. 

7. Zâmbeşte şi gândeşte pozitiv.  
Secretul fericirii este în interiorul persoanei care doreşte 

să fie fericită… 
 

50 de ani de politeţe 

Un cuplu în etate şi-a sărbătorit nunta de aur, după ani 
lungi de căsnicie. În timp ce luau micul dejun împreună, 
femeia se gândi:  

– De cincizeci de ani, totdeauna am avut grijă de soţul 
meu şi i-am dat partea crocantă din chifla de la micul dejun. 
Astăzi, în sfârşit, vreau să mă bucur de aceasta eu. 

În ciuda aşteptărilor ei, soţul a fost foarte mulţumit, i-a 
sărutat mâna spumându-i:  

– Draga mea, tocmai mi-ai dăruit cea mai frumoasă 
bucurie a zilei. De peste cincizeci de ani n-am mai mâncat 
partea de jos a chiflei, care-mi plăcea cel mai mult. Întotdeauna 
m-am gândit că tu ar trebui s-o mănânci, fiindcă-ţi place cel 
mai mult. 

 
Taina vindecării 

Dacă cineva îi cere lui Dumnezeu curaj sau putere, 
Dumnezeu nu-i dă curaj sau putere, ci oportunităţi prin care 
să descopere că are curaj sau are putere! 



 449 

A fost odată un rege care avea o fiică deşteaptă foc şi 
foarte frumoasă. Prinţesa suferea, însă, de o boală misterioasă. 
Pe măsură ce creştea, mâinile şi picioarele-i slăbeau, auzul şi 
văzul scădea. O mulţime de doctori au încercat să o vindece, 
dar în zadar. Într-o zi, la curte a sosit un bătrân despre care se 
spunea că ar cunoaşte secretul vieţii. Toţi curtenii l-au rugat să 
ajute prinţesa bolnavă. Bătrânul îi dădu copilei un coşuleţ din 
nuiele cu capac, şi-i spuse: 

– Ai grijă de coşuleţ, el te va vindeca... 
Nerăbdătoare şi plină de bucurie, prinţesa deschise capa-

cul, dar ceea ce văzu a umplut-o de uimire şi de tristeţe. În 
coşuleţ era un copil, doborât de boală, mai nenorocit şi mai 
suferind decât ea. Prinţesa îşi lăsă sufletul cuprins de com-
pătimire şi, în ciuda propriilor dureri, a luat copilul în braţe şi 
a început să-l îngrijească. Trecură luni, iar prinţesa nu avea 
ochi decât pentru copil. Îl hrănea, îl mângâia, îi surâdea, îi 
veghea nopţile, îi vorbea cu duioşie, chiar dacă toate acestea îi 
pricinuiau o mare suferinţă şi oboseală. 

La aproape şapte ani după acestea... se petrecu ceva de 
necrezut: într-o dimineaţă, copilul începu să zâmbească şi să 
meargă. Prinţesa l-a luat în braţe şi începu să danseze râzând 
şi cântând, uşoară şi nespus de frumoasă cum nu mai fusese 
de multă vreme. Fără să-şi dea seama se vindecase şi ea… 

 
Rugăciunea compasiunii 

Doamne, când mi-e foame, trimite-mi pe 
cineva care are nevoie de hrană…;  

când mi-e sete, trimite-mi pe cineva care are 
nevoie de apă…;  

când mi-e frig, trimite-mi pe cineva care 
trebuie încălzit…;  



 450 

când sufăr, trimite-mi pe cineva pe care 
trebuie să mângâi...  

Doamne, când crucea mea începe să fie prea 
grea, dă-mi crucea altuia s-o împart cu el…;  

când sunt sărac, adu-mi pe cineva care este în 
nevoie…;  

când nu am timp, dă-mi pe cineva pe care să-l 
ajut o clipă… 

Doamne, când am frică, trimite-mi pe cineva 
pe care l-aşi putea încuraja…;  

când simt nevoia de a fi înţeles, dă-mi pe 
cineva care să aibă nevoie de înţelegerea mea…  

Doamne, când vreau ca cineva să aibă grijă de 
mine, trimite-mi pe cineva de care să am grijă eu…  

Doamne, când mă gândesc la mine, îndreaptă-
mi gândurile spre Tine şi către alţii... 

 
Povestea fluturelui 

A fost odată un văduv care locuia împreună cu cele două 
fete ale sale, care erau foarte curioase şi inteligente.. Fetele îi 
puneau mereu multe întrebări...  

Tata, dorea să le ofere cea mai bună educaţie şi într-o zi a 
trimis fetele în vacanţă la un înţelept. Înţeleptul ştia întot-
deauna cum să răspundă la întrebările fetelor. 

La un moment dat, una dintre ele a adus un fluture pe 
care planifica să îl folosească pentru a înşela înţeleptul. 

– Ce vei face? – o întrebă sora ei. 
– Să ascund fluturele în mâinile mele şi o să întreb înţeleptul 

dacă e viu sau mort. Dacă va zice că e mort, voi deschide 
mâinile şi îl voi lăsa să zboare. Dacă va zice că e viu, îl voi 
strânge şi îl voi strivi. Astfel orice răspuns va fi greşit. 
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Fetele au mers într-o clipă la înţelept. L-au găsit meditând 
şi i-au zis: 

– Am aici un fluture. Spune-mi, înţeleptule, e viu sau mort? 
Foarte calm, înţeleptul surâse şi le răspunse: 

– Depinde de tine... fiindcă e în mâinile tale. 
Aşa este şi viaţa noastră, prezentul şi viitorul nostru. Nu 

trebuie să învinovăţim pe nimeni când ceva nu merge: noi 
suntem responsabili pentru ceea ce dobândim sau nu. Viaţa 
noastră e în mâinile noastre, ca şi fluturele. De noi depinde să 
alegem ce vom face cu ea. 

 
Urme pe nisip 

Un om a visat odată că mergea pe malul mării alături de 
Dumnezeu. Pe cer au început să se arate, una câte una, scene 
din viaţa lui. În multe din ele a observat două urme de paşi pe 
nisip: urmele paşilor lui şi urmele paşilor lui Dumnezeu. A 
remarcat că, de multe ori, de-a lungul vieţii lui, era doar un 
singur rând de urme şi anume, în momentele cele mai grele. 
Pus pe gânduri, omul l-a întrebat pe Dumnezeu: 

– Doamne, mi-ai promis că dacă Te urmez, vei merge 
alături de mine toată viaţa mea, dar când am fost în multe 
necazuri, a rămas doar un singur rând de urme. Nu înţeleg de 
ce mai lăsat singur tocmai atunci când aveam mai mare nevoie 
de tine? 

Dumnezeu i-a răspuns:  
– Scumpul meu copil, Eu te iubesc şi nu te voi părăsi 

niciodată. În momentele de încercare şi suferinţă, ai văzut doar 
un rând de urme, pentru că Eu te-am luat în braţe. 
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Sunteţi Dumnezeu? 

Era o iarnă geroasă… În timpul sărbătorilor, un băieţel de 
vreo şase-şapte anişori stătea în frig, în faţa unei vitrine. 
Copilul n-avea pantofi, iar hainele erau numai zdrenţe. O 
tânără care trecu pe-acolo văzu copilul şi înţelese dorinţa din 
ochii lui. A luat copilul de mână şi l-a dus în magazin, i-a 
cumpărat pantofi şi un set complet de haine groase. 

Reveniră în stradă şi femeia i-a spus:  
– Acum te poţi duce acasă să te bucuri de sărbători. 
Băieţelul s-a uitat la ea atent şi a întrebat-o:  
– Sunteţi Dumnezeu, doamnă? 
Ea s-a uitat la el, a zâmbit şi i-a răspuns:  
– Nu, fiule, sunt doar unul din copiii Lui. 
Atunci, băieţelul zise:  
– Ştiam eu că sunteţi rudă cu cu Dumnezeu. 

Dan Clark 
 

Punct… 

Punct, apoi spaţiu, şi începi din nou, de la capăt… Astfel 
ne învăţăm să delimităm corect propoziţiile şi frazele, să 
învăţăm gramatica limbii române. 

Scriind, în acest fel, ştim foarte clar unde se termină o 
propoziţie sau o frază şi unde începe următoarea, iar textul pe 
care îl scriem, capătă, în acest fel, sens. 

Imaginează-ţi cum arată un text pe care l-ai scris (sau l-ai 
citit) fără aceste semne mici, dar esenţiale: punctul, virgula şi 
spaţiul după ele. Cuvintele s-ar înşira nu ca un fluviu, ci ca o 
inundaţie. Nimic nu ar avea sens, sau dimpotrivă, ar putea 
avea o multitudine de sensuri, în funcţie de locul în care 
fiecare cititor, se opreşte pentru a-şi trage răsuflarea. Nu poţi 
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şti, dacă măcar nul dintre cititori, va găsi sensul, cel pe care tu 
ai vrut să-l expui. 

Ai cumpăra sau ai citi o carte scrisă fără semnele de 
punctuaţie? 

Cu ochii deschişi sau cu ochii închişi, imaginează-ţi cum 
decurg relaţiile din viaţa ta şi priveşte-le ca şi cum ar fi o 
înşirare de fraze, împletite în povestea vieţii tale. E o poveste 
pe care tu ai scris-o până acum, până în acest moment şi pe 
care o poţi citi şi înţelege. 

… Priveşte această poveste dintr-o altă perspectivă, din 
care poate că nu ai mai privit-o: 

Ai pus, de fiecare dată punct, acolo unde ceva s-a 
terminat? Ai lăsat, de fiecare dată un spaţiu, pentru a-ţi trage 
răsuflarea şi pentru a medita la sensul frazei scrise? 

 
Felinar pentru orb 

În timpurile îndepărtate în Japonia oamenii foloseau 
felinare din bambus şi hârtie, cu o lumânare în interior. Un 
orb trebuia să se întoarcă acasă noaptea. Prietenul îi propune 
să-şi ia un felinar de acesta. Orbul îi reproşează: 

– La ce mi-ar trebui un felinar? Pentru mine lumina şi 
întunericul sunt la fel! 

Prietenul i-a răspuns: 
– Eu ştiu că tu nu ai nevoie de felinar ca să găseşti drumul 

spre casă, dar prin întuneric poate să dea cineva peste 
tine.  

Aşa că ia acest felinar, având grija de alţii, ai grijă de tine. 
 

Viaţa este aspiraţie 
Era iarnă. Un călugăr mergea într-un car prin pădure. A 

întâlnit în drum o femeie cu un copil mic în braţe. Ea l-a rugat 
s-o ia în car. Căzuse multă zăpadă şi dimineaţa era geroasă. 
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Călugărul începu să îngheţe. A observat că şi femeia din car s-a 
învineţit de frig şi aproape pierduse cunoştinţa. Atunci el i-a 
smuls copilul din braţe, a dat-o jos din car şi a plecat repede. 

Femeia şocată, a fugit după car. Striga, plângea şi peste ceva 
timp călugărul a oprit carul, a urcat-o înapoi în car şi i-a zis: 

– Acum totul e în regulă. Am fost nevoit să fac aceasta, în 
caz contrar mureai tu şi copilul tău. 

 
Rugăciune pentru mama 

Dragă Doamne, 
Acum, când nu mai sunt tânără, am prieteni ale căror 

mame au murit. I-am auzit – fii şi fiice – spunând că nu şi-au 
apreciat niciodată mamele aşa cum ar fi trebuit decât atunci 
când era deja, prea târziu. 

M-ai binecuvântat cu o mamă care trăieşte încă. O 
apreciez în fiecare zi tot mai mult. Mama nu se schimbă, dar 
eu, da. Pe măsură ce îmbătrânesc şi devin mai înţeleaptă, îmi 
dau seama ce persoană extraordinară este mama mea. Cât e de 
trist că nu pot să rostesc aceste cuvinte în prezenţa ei, dar ele 
iese cu uşurinţă de sub condeiul meu. 

Cum poate începe o fiică să-i mulţumească mamei pentru 
însuşi darul vieţii? Pentru dragostea, răbdarea şi efortul imens 
de a creşte un copil? Pentru grija permanentă faţă de copilul 
care abia începe să meargă, pentru înţelegerea adolescentei 
ţâfnoase, pentru tolerarea studentei care le ştie pe toate? 
Pentru aşteptarea zilei în care fiica îşi dă seama cât de înţe-
leaptă este, de fapt, mama ei? 

Cum poate o femeie matură mulţumi mamei sale pentru 
că îi este, şi acum, mamă? Pentru că este gata să-i dea un sfat 
(când i se cere) sau să rămână tăcută când simte că tăcerea e 
mai de folos? Pentru că nu spune „ţi-am spus eu...” când ar fi 
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fost îndreptăţită să rostească aceste cuvinte de nenumărate 
ori? Pentru că este, tot timpul, ea însăşi – iubitoare, grijulie, 
răbdătoare şi iertătoare? 

Nu ştiu cum s-o fac, dragă Doamne, decât rugându-te s-o 
binecuvântezi cu dărnicia cu care merită şi să mă ajuţi să mă 
ridic la înălţimea exemplului ei. Mă rog la Tine ca propriii  
mei copii să mă privească cu aceeaşi ochi cu care îmi privesc 
eu mama. 

O fiică 
Ann Landers 

Transmisă spre publicare de Lynn Kalinowski 
 

Despre calitatea de a fi mamă 

Dragostea mamei e ca un cerc, nu are nici început şi nici 
sfârşit. Merge de jur împrejur şi creşte mereu, atingând pe 
oricine vine în contact cu ea. Îi învăluie pe toţi, precum ceaţa 
dimineţii, îi încălzeşte precum soarele amiezii şi îi înveşmân-
tează precum o mantie de stele, seara. Dragostea mamei e ca 
un cerc, fără început, fără sfârşit. 

Art Urban 
 

Iubirea de bunică 

Dacă bebeluşul tău este „perfect, frumos, nu plânge 
niciodată, nu se foieşte, doarme după program şi se trăzeşte la 
comandă, este un înger toată ziua” ... atunci tu eşti bunică. 

Tereza Bloomingdale 
 

Femeia şi bărbatul… 
Femeia şi bărbatul, 

tandem de gen şi sex opus, 
dar foarte aproape... 
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Cântat de întreaga omenire, 
Considerat de la începuturi 

până în prezent, 
un mare şi faimos miracol, 

Care mai este încă′n devenire! ... 
Ce se perindă în eternitate, 
Prin dăruire, dragoste, feminitate, bărbăţie, curaj, maternitate, 
Perpetuarea genului uman şi a sublimului roman! 

... Romanul veşnic pămîntesc de la Adam şi Eva a pornit, 
Şi, mare zarvă′n cer şi lume a stârnit... 

Dar ţineţi minte: 
Dumnezeu femeia a creat 

Nu din capul acestui bărbat pentru ca să-l stăpînească, 
Nu din membrele inferioare pentru a fi călcată în picioare, 
Ci dinspre inimă, cu onoare, 
Dintr-o coastă, o parte de sub braţul puternic, protector, 
Încât să meargă iubitori alături amîndoi, 
Pe drumul vieţii plin de surprize, amor, dar şi de multe nevoi, 
Bucurându-se de clipele plăcute în doi... 

Cultura umană este de neconceput 
Fără acest roman misterios şi tandru de la început... 

Istoria civilizaţiei 
reflectă cultura emancipaţiei 
de la matriarhat, patriarhat, mitul lui Platon despre 
androgine, 
spre chipul cunoscutelor regine, a Afroditei cu spuma 
mării înrudită, 
până la modelul cel mai temperat de azi; 

Unde femeia şi bărbatul deja s-au împăcat, 
nu luptă, ci se completează, în drepturi ei se egalează, 
reciproc se studiază; 
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unul pe altul se direcţionează 
spre Bine, Sacru, Frumos şi Adevăr, 
armonios copii crescînd şi viaţa pe Terra susţinând! 

Şi cât n-ar fi de drastici unii în comentariile lor: 
că totul este rău, 
urât şi trecător – le mori de fapt de jale... 

Viaţa trebuie trăită activ, din plin, privind spre viitor; 
Fără învidie, venin, cu bucurie, optimism în suflet, 

dar nu mergând agale, căzând în unele extreme sau 
cotilindu-te la vale! 

Să ţinem deci minte′nvăţătura, tradiţia bunicilor, cultura 
lor, ce ne îndeamnă spre amor, stabilitate, bunăvoinţă, 
modestie; 

Să ne privim fără mînie, 
Să venerăm femeia, 
Să respectăm bărbaţii, 
Să tindem spre onestitate, 
Să nu dorim cu orice preţ cei epoleţi de comandant, 
Căci grei sunt ei: 

necesită un şir de obligaţii 
de tip cam aspru, militant... 

Să ascultăm cu toţii de Univers şi de Natură, 
Să fim alături de aleşii noştri, 
Bărbaţii – bărbaţi! 
Femeile, să fim flexibile, cu intuiţie şi nu în amuniţie de 

general! 
Să fim frumoase, iubitoare, 
Căldură să elucidăm, 
Să naştem, creştem şi să educăm bărbaţi adevăraţi! 

Larisa Cuzneţov 
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Joaca e esenţa 

Iartă-mă, Doamne, 
Pentru toate treburile 
Lăsate pentru mîine, azi. 
Dar, cînd puiul meu azi-dimineaţă 
Veni pîş-pîş şi zice: „Joacă, mama?” 
Doar „da” putem răspunde. 
Şi printre jocuri-ghicitoare, maşini 
Şi cuburi şi păpuşi, printre vechi pălării 
Şi cărţi şi chicoteli, 
Am împărţit o mie de gînduri ale noastre, 
Speranţe-o sută, şi vise şi îmbrăţişări. 
Iar astă-seară, la vremea rugăciunii 
Cînd cu mînuţele împreunate şopti încetişor 
„Doamne-Doamne, Îţi mulţumesc 
pentru Mami şi Tati şi 
pentru jucării, pentru cartofii pai, dar mai ales 
pentru că Mami s-a jucat cu mine”, 
Am ştiut că n-am pierdut ziua în van 
şi-am mai ştiut că Tu ai să-nţelegi. 

Jayne Jaudon Ferrer 
 

Se trage din familie 

O tânără pe nume Mary dădu naştere primului ei copil şi, 
pentru că soţul ei îşi satisfăcea stagiul militar, ea petrecu 
câteva săptămâni, după naştere, cu părinţii ei. 

Într-o zi Mary îi spune mamei ei că o surprinde faptul că 
părul bebeluşului e roşu, deoarece şi ea şi soţul ei erau blonzi. 

– Ei, Mary, aminteşte-ţi că tatăl tău avea părul roşu, – îi 
spune mama. 
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– Mama, dar asta nu are nici-o importanţă, pentru că voi 
m-aţi înfiat. 

Cu un zîmbet ştrengăresc pe faţă, mama rosti cele mai 
frumoase cuvinte pe care le auzise vreodată fiica ei: 

– Întotdeauna uit. 
 

Ocazia de a fi Om... 

Prietena mea a scos din dulapul mamei sale o eşarfă 
frumoasă de dantelă, a examinat fineţea ei, a netezit-o şi a spus 
printre lacrimi: 

– Aceasta eşarfă i-am dăruit-o mamei mele cu câţiva ani 
în urmă. Îi plăcea mult, deseori o scotea din dulap, o admira, o 
netezea duios, dar o păstra pentru o ocazie deosebită. 

– Da, ... cât de scurtă este viaţa omului! S-a apropiat de 
fotoliu şi a pus eşarfa alături de celelalte lucruri pregătite 
pentru înmormântare. Mama ei abia murise... Murise subit, cu 
un zâmbet vinovat pe buze, de parcă îşi cerea scuze pentru 
faptul că nu a dovedit să mai facă ceva... 

Eu am reţinut pentru toată viaţa cuvintele rostite de prie-
tena mea îndurerată. Şi acum, după mulţi ani mă mai gândesc 
la cuvintele ei. Ele mi-au schimbat radical viaţa. Acum eu 
citesc mai mult, plec la teatru, mă plimb mai des, petrec mai 
multă vreme cu familia şi prietenii, admir totul ce este frumos, 
savurez viaţa, fiecare clipă. Am înţeles că viaţa trebuie trăită ca 
un cumul de experienţe şi nu ca o supravieţuire. Acum eu nu 
mai păstrez nimic pentru o anumită ocazie, folosesc păharele 
de cristal în fiecare zi, îmbrac sacoul cel mai bun şi mă duc la 
piaţă, dacă aşa doresc. Nu păstrez cel mai bun parfum pentru 
sărbători, ci-l folosesc când vreau. 

Sintagmele „intro bună zi”, „cu o ocazie deosebita / 
specială” au dispărut treptat din vocabularul mei. Dacă observ 
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ceva interesant, ceva ce trebuie văzut, auzit, făcut, imediat, 
fără nici o amânare, văd, aud, fac. 

Eu nu ştiu ce ar fi făcut mama prietenei mele dacă ar fi 
aflat că pentru ea nu v-a mai fi mâine, acel banal mâine, faţă 
de care noi cu toţii avem o atitudine neserioasă... Bănuiesc că  
şi-ar fi chemat rudele şi prietenii, s-ar fi împăcat cu cei certaţi, 
ar fi făcut acele mici şi neînsemnate lucruri pe care le amâna 
mereu. Acele lucruri pentru care s-ar fi întristat dacă ar fi ştiut 
că zilele-i sunt numărate ... 
 
 

REŢINE CÂTEVA REGULI 
care te vor ajuta să-ţi trăieşti viaţa din plin: 

• Ţine minte cei trei „R”: respectă-te, respectă-i pe alţii, fă-
te respectat; 

• Crede în Dumnezeu şi ocroteşte Natura; 
• Dăruieşte oamenilor cea ce aşteaptă cel mai mult de la tine 

şi fă acest lucru cu plăcere; 
• Nu crede tot ceea ce auzi; 
• Când spui „te iubesc”, spune-o cu seriozitate; 
• Când spui „îmi pare rău”, priveşte omul în ochi; 
• Realizează visurile şi idealurile tale, nu râde de idealurile 

altora; 
• Iubeşte profund şi cu pasiune; 
• Nu judeca oamenii din cauza rudelor, rudele sunt de la 

Dumnezeu; 
• Vorbeşte lent dar gândeşte repede; 
• Contactează-ţi permanent mama; 
• Când pierzi ceva, ţine bine minte lecţia şi învaţă din ea; 
• Fii responsabil în toate acţiunile tale; 
• Căsătoreşte-te cu o persoană cărei îi place comunicarea, 

când vei îmbătrâni, mai important va fi „sfatul”; 
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• Trăieşte-ţi viaţa în mod onorabil, vei fi pomenit de bine; 
• Fă tot posibilul ca în casa ta să domine armonia; 
• Fii amabil cu oamenii şi grijuliu cu Pământul; 
• Dacă câştigi mulţi bani. Foloseşte o parte din ei pentru a-i 

ajuta pe alţii. Aceasta este cea mai mare satisfacţie pe care 
ţi-o pot da banii. 

• Nu trăi viaţa de parcă ai scrie ceva pe maculator cu gândul 
voi copia apoi şi voi corecta ceva dacă va fi necesar... 
Gândeşte-te şi fii conştient de faptul că poţi să nu reuşeşti. 

Larisa Cuzneţov 
 

Reflecţia adolescentului 

Sunt la cea mai complicată vârstă, 
Am încă multe de’nvăţat, dar tare m-am cam săturat;  
Să fiu tot timpul educat; 
Să fiu sever evaluat; notat şi tot certat: 

că n-am citit, 
rău m-am gândit, 
am rezolvat greşit; 
n-am soveste, nu-mi dau silinţa şi nu-mi formez de loc 
voinţa; 
nu mă gândesc la viitor şi caut des calculator; 
mă port urât, sunt impulsiv sau anxios, nervos, timid, 
ţepos, 
orgolios, posed comportament necuvios! 

De fapt în viaţa socială mă orientez mai sigur,  
nu mai stau la îndoială,  
dar încă în realitate – mai am nevoie de loialitate,  
susţinere morală, 
şi mult mi-i frică de brutalitate, desconsiderări, 
sarcasm şi tare îmi doresc să cresc, 
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Să fiu mai calm, atent, independent şi responsabil, 
Să manifest cultură, entuziasm, 
Să fiu original, prudent, amabil şi mai puţin conflictual. 
Statutul meu e unul dificil, dar tare mă mai vreau util, 
Să nu mai fiu considerat copil! 

                                    Larisa Cuzneţov 
 

Visul preadolescentului 

Eu sunt un om, o personalitate unică 
în continuă formare, dezvoltare;  
Un preadolescent în plină socializare şi identificare. 
Mă aseamăn cu un pom, la care mugurii îmbobocesc,  
iar părinţii mei, tot încă mă mai dădăcesc. 

Nu cred în mine, nu mă stimulează; 
Când le convine – mă fac mic sau mare,  
şi numai uneori sau rareori, mă fac amic. 
Eu am o viaţă dificilă, mă tem că nu va fi utilă,  
eu trec acum prin faza caricaturală 
şi tare mă mai tem de plictiseală. 

Mă simt încă confuz şi deseori primesc refuz de la părinţi, 
colegi şi pedagogi, ce mă consideră şi mă numesc 
încăpăţinat, 
iar uneori chiar tare dureros îmi zic descreierat, 
sau mai subtil – neadecvat. 

Eu mă opun, le fac în ciudă, dar îi iubesc pe toţi,  
cu toate că îmi zic prea des: nimic nu poţi,  
eşti leneş, dur, obraznic… 

Desigur nu mai sunt deja atât de inocent,  
însă nu sunt un individ impertinent; 
Sunt încă un copil, mai mare decât cel din clasele 
primare, însă mai mic, decât acel din cele liceale… 
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Vreau atenţie, umor fin şi acceptare, 
aştept colaborare şi nu mustrare; 
îndrumare şi numai un pic de alintare, 
încredere, înţelegere, compasiune, iubire,  
ataşament necondiţionat şi nicidecum nu am nevoie 
de sâcâială, presiune, frustrare, stres, agresiune. 

Doresc securizare şi un comportament adult corect,  
plin de respect, răbdare şi nu unul despotic, distorsionat. 
 

Visez să fiu tratat cu calmitate, omenie  
şi multă responsabilitate; 
Să mi se ofere o anumită autonomie, libertate, 
Să nu fiu niciodată ignorat, jignit, bătut sau desconsiderat. 

Tare vreau să am părinţii lîngă mine, 
Să nu se certe, să trăiască în pace, armonie, 
Să am în preajma mea modele demne de urmat 
Şi nişte adulţi ce vor veni cu un sfat,  
un dialog deschis şi motivat, 
Să mă înveţe prin fapte bune şi poveţe, 
axate pe încredere, colaborare, conduită centrată  
pe valori şi exersări de multe, multe, multe ori! 

Atunci voi creşte mare, în viitor –  
voi deveni onest, modest, deştept, voios şi credincios, 
voi fi o bucurie pentru toţi, un patriot, un familist,  
un bun profesionist, 
un optimist, un om duios, adevărat şi un mare umanist! 

Larisa Cuzneţov 

Notă: Textele/poveştile psihoterapeutice la care nu este indicat 
autorul sunt selectate din variate surse (web.site-uri şi cule-
geri de specialitate), unele sunt adaptate; altele oferă infor-
maţia despre autor.  
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MICUL DICŢIONAR EXPLICATIV 
 

Àctor – concept corelativ apărut în sociologie, ce denotă un 
factor de ordine socială, instituţie socială, interacţiune socială. 
În ştiinţele educaţiei desemnează un individ capabil de 
comportamente relativ stabile, previzibile, al căror principiu 
relaţional este dobândit în cadrul societăţii. Àctorul reprezintă 
un individ care poate fi abordat ca subiect al cunoaşterii, 
capabil de receptare, producere, prelucrare şi transmitere a 
informaţiei/valorilor (E. Stănciulescu, 1996; T. Cozma, 200).  

Adaptabilitatea familiei – capacitatea sistemului familial de 
a-şi reechilibra modul de viaţă, de a-şi modifica sau schimba 
structurile de putere, rolurile sociale, regulile de convieţuire în 
funcţie de situaţiile sociale concrete.  

Agent educativ – concept ce desemnează orice àctor/individ 
sau colectivitate, care participă în educaţie, contribuind la 
formarea personalităţii umane. Deseori se utilizează ca 
sinonim al educatorului (E. Durkheim, 1922; Ph. Ariès, 1973; 
E. Stănciulescu, 2002; M. Călin, 2003 et.al.).  

Altruism – grija dezinteresată privind binele celuilalt. Termen 
creat de A. Comte în 1830. Altruismul presupune o anumită 
dăruire de sine. Elementele altruismului sunt: generozitatea, 
mărinimia, ataşamentul, veneraţia, bunătatea. 
Altruismul reprezintă un principiu şi o calitate a conduitei 
morale. Nu există instinct originar; suntem responsabili de 
altruismul nostru ca şi de egoism, care reprezintă opusul 
acestuia (J. Didier. Dicţionar de filosofie. Larousse. Univers 
Enciclopedic. Bucureşti, 1998, p.18). 
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Analiză (analysis) – operaţie sau metodă prin care un întreg se 
desface în părţi cu scopul de a-l cunoaşte mai bine (metoda 
preferată a ştiinţei, opusul sintezei). 

Angoasă – o teamă nedeterminată. Acest termen, apare în 
filosofia existenţială, sensul de nelinişte metafizică, resimţită 
pe fondul zbuciumărilor individuale ale omului. Angoasa se 
deosebeşte de frică, aceasta manifestându-se întotdeauna prin 
teama de ceva concret. Angoasa nu se raportează la niciun 
obiect particular, ea poate fi axată pe ideea morţii, însă şi 
aceasta este extrem de vagă, deoarece nu este însoţită de nicio 
reprezentare precisă (J. Didier. Dicţionar de filosofie. 
Larousse. Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1998, p. 21). 

Antropologie (pedagogică, socială, culturală, filosofică) – o 
ştiinţa a convergenţei şi unităţii, care realizează un al doilea 
nivel de sinteză, procedând la comparaţii între diferite moduri 
de viaţă ale colectivităţilor umane pentru a desprinde prin-
cipiile comune şi constante ale acestora (P. Erny, 1991). 

Antropologie filosofică – studiu filosofic al omului. 

Antropologia pedagogică compară modalităţile de educaţie 
aplicate în colectivităţile umane, delimitând strategiile şi 
principiile comune şi constante (К. Д. Ушинский, 1948;  
Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина, 2003).  

Atitudine – fel de a se comporta, de a fi, care reprezintă o 
anumită concepţie. Poziţia personalităţii faţă de un eveniment 
sau faţă de un aspect al realităţii. Stare de predispoziţie pentru 
a acţiona, a se comporta în diverse situaţii de viaţă în calitate 
de familist, părinte, cetăţean.  

Atitudini educative – concept ce desemnează o stare mintală 
şi neurofiziologică, constituită în cadrul experienţei, care exer-
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cită o influenţă dinamică asupra individului, pregătindu-l să 
reacţioneze într-un anumit mod la diverse situaţii şi influenţe 
(P. Durning, 1995; G. Allport, 1981). P. Durning denotă faptul 
că mulţi cercetători utilizează noţiunea într-o accepţiune 
apropiată de cea a conceptului de valoare educativă (valoarea 
educativă comportă trei dimensiuni: evaluativă, afectivă, 
conotivă).  

Asumpţie – premisă minoră; act de asumare a unei res-
ponsabilităţi.  

Autoreflexivitate (self-reflexivity) – monitorizarea permanen-
tă de către consilier a propriilor presupuneri despre subiect şi 
despre problema lui, modul în care aceste presupuneri in-
fluenţează intervenţiile specialistului, efectul acestor interven-
ţii asupra subiectului şi efectul acestuia asupra consilierului/ 
terapeutului (în primul rând reacţia emoţională). 

Coeziunea familiei – concept definit de D. M. Olson (1979) 
ce desemnează relaţiile şi legătura emoţională între membrii 
familiei (se mai foloseşte conceptul de solidaritate a familiei).  

Competenţa reprezintă o contextualizare a achiziţiilor de tipul 
cunoştinţelor, abilităţilor priceperilor, deprinderilor şi atitudi-
nilor, acestea fiind utilizate într-un context anume (P. Perre-
noud, 1998; De Ketele J.-M., 1989;  X. Roegiers, 1998; 2001).  

Competenţele parentale presupun mobilizarea unui ansa-
mblu de resurse: cunoştinţe, abilităţi, priceperi, experienţe, 
atitudini, scheme, capacităţi, ce-i permit părintelui să-şi rea-
lizeze eficient rolurile sale în raport cu educaţia şi creşterea 
copilul (Larisa Cuzneţov, 2004).  

Concept – idee generală care reflectă just realitatea.  
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Concepţie – ansamblu de reprezentări, idei, care tind să 
îmbrăţişeze fenomenele existenţiale despre om şi lume.  

Conceptualizare – transpunerea unei teorii în concepte.  

Copil-àctor – concept utilizat frecvent în ştiinţele educaţiei 
pentru a evidenţia faptul că copilul nu este un obiect pasiv, pe 
care îl formează acţiunea educativă, ci reprezintă un subiect, 
apt de autoeducaţie şi interacţiuni eficiente cu adulţii şi 
semenii (E. Stănciulescu).  

Dilemă – raţionament ce plasează două alternative, dintre 
care trebuie aleasă numai una (deşi ambele pot duce la un 
rezultat pozitiv).  

Eclectism în consiliere sau educaţie. În cultura umană se 
cunoaşte filosofia eclectică a lui Cicero, Şcoala filosofică fondată 
de V. Cousin, care promovează aceste idei. Eclectismul în psi-
hoterapie presupune depăşirea limitelor impuse de adeziunea 
strictă la o şcoală (C.B. Opan, 1997;  M. Zlate, 2001). În accep-
ţiunea noastră – îmbinarea într-un sistem coerent a unor teze, 
idei obiective, metode de formare-educare, provenite şi selec-
tate din diferite sisteme de gândire, educaţie, pe care le-am 
structurat şi valorificat într-o nouă organizare.  

Enculturaţie – reprezintă, în esenţă, un proces educativ prin 
care un grup uman cultivă generaţiilor în creştere un anumit 
mod de viaţă, valori, virtuţi în scopul integrării sociale. Encul-
turaţia se desfăşoară în cadrul formal-nonformal-informal  
(R. Peters).  

Ethos pedagogic – concept cuprinzător, care desemnează an-
samblul valorilor, atitudinilor educative pe care àctorii le utili-
zează în practicile educative cotidiene (P. Bourdieu, J. Passe-
ron, 1964; E. Stănciulescu, 2003).  
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Etnografia – termen utilizat frecvent în ştiinţele educaţiei; el 
denotă stadiul iniţial al cercetării, care se realizează prin con-
tactul direct cu realitatea, realizându-se interviuri, înregistrări 
audio-vizuale, în baza cărora se elaborează descrieri, clasifi-
cări, monografii (E. Stănciulescu).  

Etnologia – termenul a fost utilizat pentru prima dată de Cha-
vanes (1787) într-un eseu cu privire la educaţia intelectuală şi 
dezvoltarea ştiinţei, apoi a fost preluat de C. Lèvi-Strauss 
(1958), care considera etnografia, etnologia şi antropologia 
drept 3 nivele succesive de sinteză şi de abstractizare ale ace-
luiaşi domeniu în cadrul unei ştiinţe.  

Fapt – orice dat al experienţei umane. 

Fericire – stare de completă satisfacţie a omului. 

Finalitate – fenomen existenţial şi pedagogic ce denotă un 
scop şi un şir de obiective. 

Habitus primar – concept ce desemnează caracteristicile unui 
individ sau grup obţinut printr-o muncă pedagogică primară, 
fără antecedente. Familia reprezintă agentul unei acţiuni peda-
gogice primare, care fixează în individ habitusul primar R. Bour-
dieu, J.C. Passeron, 1970, p.197-198). Termenul habitus repre-
zintă traducerea latină a termenului grec hexis, aplicat de Aris-
totel pentru a desemna dispoziţiile dobîndite ale corpului şi 
sufletului. Termenul este prezent în multe concepţii filosofice 
(d'Aquino, Hegel, Husserl etc.). Acest concept a fost adus în 
ştiinţele educaţiei (sociologia educaţiei de E. Durkheim şi M. 
Mauss) pentru a explica caracterul sistematic, coerent şi con-
tinuu al acţiunilor individului socializat (E. Stănciulescu, 1996).  

Morală – ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii morale. 
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Organigramă – reprezentare schematică, redare grafică a 
structurii organizatorice a unui fenomen, instituţii.  

Paradigmă educaţională – model, exemplu (din lat. para-
digma). Ştiinţele educaţiei se consideră ştiinţă a paradigmelor 
(C. Bîrzea, 1998). Cercetătorii în domeniul ştiinţelor educaţiei 
consideră că paradigmele pot exista pentru toate problemele-
cheie ale educaţiei: mijloacele, relaţiile educative, metode, 
funcţiile educaţiei, raportul natură-cultură etc. şi desigur în 
educaţia pentru familie.  

Reechilibrarea stilului de viaţă – sintagma a fost aplicată de 
A. Marlaft, D. Gordon (1985) şi S. George (1988) pentru a 
desemna schimbarea stilului de viaţă într-o direcţie benefică. 
În lucrare utilizăm sintagma reechilibrarea modului de viaţă.  

Personalitatea şi persoana – termeni frecvent utilizaţi în 
limbajul cotidian care trebuie delimitaţi. Persoana desem-
nează individul uman concret, iar personalitatea, reprezintă o 
construcţie teoretică elaborată în psihologie pentru a înţelege 
şi explica modalităţile de fiinţare şi funcţionare ce caracte-
rizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană 
umană. Personalitatea este persoana care îşi controlează spa-
ţiul său vital, abordată ca produs al relaţiilor sociale. 

Restaurare morală – revenire la Eu-l moral, restabilirea stării 
de echilibru psihomoral pierdut de individ şi reintrarea 
individului în ordinea normelor morale (C. Enăschescu. Tratat 
de psihologie morală, p.342). 

Sistem – ansamblu de elemente interdependente ce constituie 
un întreg organizat, care stabileşte ordinea într-un domeniu; 
mod de organizare a unui proces.  
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Structură arhitectonică – fenomen existenţial ce denotă un 
sens de îmbinare artistică a elementelor constitutive ale unei 
construcţii. Conceptul de arhitectonică educativă îl găsim în 
lucrurile lui Таланчук М.Н.  

Subconştient, ceea ce este inconştient, dar despre care putem 
lua cunoştinţă. În psihologie acest termen a fost înlocuit prin 
termenul de inconştient. Se face distincţie între inconştientul 
fiziologic sau material, care nu poate fi niciodată conştientizat 
şi inconştientul psihologic, care corespunde subconştientului. 
Psihanaliza, este, în acest sens, o analiză a subconştientului. 
(Dicţionarul de filozofie. Larousse, p.325). 

Toleranţa culturală, etnică şi religioasă reprezintă manifestări 
definitorii ale conştiinţei identităţii şi proprietăţii în raport  
cu alteritatea, definită în baza principiului fundamental al 
educaţiei moderne, ce rezidă în înţelegerea lumii ca unitate  
şi a omului ca entitate integralizată în lume; relaţia omului  
cu Natura şi Cosmosul, cu Divinitatea şi cu Sine însăşi  
(Vl. Pâslaru, 2004).  

Tratat – lucrare cu caracter special, în care sunt expuse metodic 
şi amplu, problemele fundamentale ale unei discipline.  

Valori familiale – bunurile familiei sau standard de evaluare/ 
apreciere a propriului comportament în cadrul familiei şi faţă 
de familie. Valorile familiale pot fi spirituale şi materiale. 
Resursele umane: părinţii, bunicii, copiii, de asemenea, repre-
zintă valori umane. 

Reflecţie – meditare, cugetare, gândire, reflexie. Din fr. Ref-
lexion (DEX)  Atitudine mentală a celui care evită graba în 
judecăţile sale şi impulsivitatea în conduită. Există filosofia 
reflecţiei (Fichte J.; Negel G. etc.). 
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Noţiunea de reflecţie poate să aibă un sens psihologic şi un 
sens metafizic, ca intuiţie a realităţii profunde Eului şi a 
Spiritului universal în Noi [Enăchescu C.; 33]. 

Introspecţie – reflecţia psihologică sau analiza de sine  
[85, p. 289]. 

Ontologie – studiul esenţei fiinţei, a ceea ce face ca o fiinţă să 
fie. Ontologia mai reprezenta studiul temeiului, ordinii lucru-
rilor. Filosofia contemporană gândeşte ontologia ca înţelegere 
a sensului fiinţei [86, p. 372]. 

Ciclu hermeneutic (hermeneutic cycle) – conceptul presupune 
existenţa a trei nivele fundamentale ale funcţionării omului: 
experimentare, interpretare (semnificaţii, convingeri) şi 
acţiune (comportamente, evenimente). Într-un context format 
din doi interlocutori, ciclul hermeneutic constă din experi-
mentarea comportamentului celuilalt, interpretarea acestuia, 
răspunsul comportamental care se bazează pe interpretare, 
răspuns care, la rândul lui, este experimentat şi interpretat de 
către interlocutor. Important în cazul terapiei este faptul că 
efectul oricărei intervenţii depinde de modul în care ea va fi 
interpretată de către beneficiar [49]. 

Coaliţie (coalitiori) – fenomen de colaborare, de regulă ascun-
să, între doi membri ai familiei, de obicei din generaţii diferite, 
împotriva unui al treilea membru. Rezultatul este un triunghi 
relaţional. În schimb, termenul alianţă este rezervat pentru 
descrierea unor relaţii declarate, în care părţile implicate 
colaborează pentru a realiza ceva împreună, de exemplu în 
cazul alianţei terapeutice [49]. 

Comunicare analogică (analogical communication): nonver-
bală, prin poziţia sau mişcările corpului, mimică, intonaţie, 
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gesturi. Comunicarea este clară, uşor inteligibilă dacă mesajul 
nonverbal corespunde celui verbal. 

Conotaţie negativă (negative connotation): explicaţie sau 
descriere a unei situaţii care accentuează intenţia negativă pe 
fondul unui comportament sau efectul negativ al acestuia 
(opusul conotaţiei pozitive). 

Construcţionism social (social constructionism): realităţile 
sociale sunt semnificaţii care se construiesc prin limbaj în 
interacţiuni, în spaţiul interpersonal. În consecinţă, aceste 
realităţi sunt fluide, putând fi deconstruite şi renegociate în 
dialog [32; 33]. 

Cultură (culture) – în sensul cel mai general, se referă la un 
grup de persoane care împărtăşesc semnificaţii comune. Fami-
lia care se prezintă la terapie poate fi înţeleasă ca fiind o cul-
tură străină, necunoscută specialistului, care este descoperită 
prin utilizarea întrebărilor, evitând colonizarea prin sfaturi 
pripite sau interpretări. 

Deconstrucţie (deconstruction) – o idee (un text, un discurs 
sau o povestire), identifici presupunerile şi distincţiile din care 
e construită, investighezi când, cum şi de către cine a fost 
construită, luând în considerare diferitele moduri în care poa-
te fi înţeleasă şi apreciezi contradicţiile existente în povestire, 
fără să le elimini. În terapia narativă, termenul se referă, în 
primul rând, la procedurile terapeutice, aplicate cu scopul de a 
submina discursuri şi practici, construite la nivel social, care 
oprimă viaţa persoanei aflate în terapie/consiliere [49]. 

Descriere dublă (double description) – o combinare a două 
surse de informaţii referitoare la un singur fenomen, ceea ce 
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oferă un bonus de înţelegere (Gregory Bateson). Exemplu: 
experienţa spaţiului prin vederea binoculară. 

Dificultate (difficulty) – din perspectivă strategică, este o stare 
neplăcută a lucrurilor care poate fi soluţionată prin acţiuni 
simple, logice, sau constituie o parte inevitabilă a vieţii, cu 
care trebuie să ne obişnuim şi să trăim. 

Discurs (discourse) – sistem de afirmaţii, practici şi structuri 
instituţionale care împărtăşesc valori comune. 

Disengagement – concept structural care se referă la graniţe 
prea rigide în cadrul sistemului familial, demonstrate prin 
neimplicare şi distanţă emoţională exprimată între membri 
(tiparul opus: enmeshment) [49]. 

Dublă legătură (double bind) – „o situaţie în care ai două 
posibilităţi, nu doreşti niciuna dintre ele, dar trebuie să alegi” 
(Gr. Bateson). Mesajul transmis la nivel verbal este contrazis 
de mesajul comunicat nonverbal, existând simultan mesaje 
implicite, care interzic comentarea contradicţiei şi părăsirea 
relaţiei de către recipientul mesajelor. Este un stil de 
comunicare familială corelat cu dezvoltarea anumitor 
tulburări psihice [49, p.116]. 

Echifinalitate (equifinality): principiu sistemic conform 
căruia acelaşi obiectiv sau aceeaşi stare a unui sistem poate fi 
atins(ă) pornind din puncte diferite, pe căi diferite, în urma 
diferitelor intervenţii [49]. 

Emoţie exprimată (expressed emotion – ee) – aspect măsurabil 
al atmosferei emoţionale dintr-o familie. Se presupune că 
emoţia expirată crescută (comentarii critice la adresa celuilalt, 
răceală emoţională, implicare exagerată în treburile celuilalt) 
implică un risc mărit pentru decompensarea bolilor psihice 
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(depresie, schizofrenie). Din acest punct de vedere, reducerea 
ee reprezintă o sarcină terapeutică în tratamentul acestor 
tulburări. 

Empatie (empathy) – din perspectivă sistemică, empatia 
înseamnă a te pune în pielea subiectului, respectiv a formula 
ipoteze şi a pune întrebări de pe această poziţie. 

Enmeshment – concept structural care se referă la graniţe 
hiperpermeabile sau inexistente în cadrul sistemului familial, 
demonstrat prin implicarea excesivă în viaţa celuilalt (tiparul 
opus: disengagement) [49]. 

Epigeneză (epigenesis) – concept util în înţelegerea oricărui 
proces de evoluţie şi dezvoltare. Ideea de bază este că noul se 
construieşte pe vechi, indiferent dacă e vorba de o clădire, o 
atitudine, o aptitudine, o ideologie sau un organism. Vechiul 
nu se înlocuieşte cu noul, ci continuă să facă parte din sistem, 
influenţând aspectul nou şi fiind transformat la rândul lui de 
dezvoltarea acestuia [49]. 

Epistemologie (epistemology): o ramură a filosofiei: studiază 
modul în care ajungem să ştim ceva (teoria procesului cunoaş-
terii) [24; 75].  

Escaladare (escalation, runaway) – participanţii la o interacţiune 
– adoptă poziţii opuse din ce în ce mai extreme. 

Etică (ethics): sistem de valori, care ia în considerare bună-
starea tuturor membrilor unui sistem uman.  

Feedback – metodă de controlare a unui sistem prin reintro-
ducerea în acel sistem a rezultatelor performanţelor sale din 
trecut (Norbert Wiener). 
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Feedback negativ – reintroducerea în sistem a rezultatelor 
performanţelor sale din trecut, care conduce la scăderea în 
intensitate a acelor performanţe. Rezultatul este menţinerea la 
nivel stabil a unei caracteristici a sistemului. Înţeles în sens 
cibernetic, feedbackul negativ are de obicei implicaţii pozitive 
(constanţă, stabilitate). 

Feedback pozitiv – reintroducerea în sistem a rezultatelor 
performanţelor sale din trecut, care conduce la intensificarea 
acelor performanţe rezultatul este escaladarea. Un exemplu 
este cearta: escaladarea poate conduce la distrugerea siste-
mului (divorţ, schismogeneză) sau poate declanşa activarea 
unor mecanisme de restabilire a homeostaziei prin feedback 
negativ (de pildă, cuplul se adresează unui terapeut). Înţeles în 
sens cibernetic, feedbackul pozitiv are de obicei implicaţii 
negative (escaladare, pierderea controlului). 

Feedforward înseamnă ideea efectului anticipat al unui eveni-
ment (care încă nu s-a întâmplat) contribuie la declanşarea 
acelui eveniment (concept înrudit cu profeţia care se auto-
împlineşte). De exemplu, clientul ştie că ceea ce face va fi dis-
cutat la şedinţa de terapie şi această idee îi va influenţa 
acţiunile [49]. 

Fundamentalism – convingerea că există o singură interpre-
tare sau abordare adevărată sau corectă a unei situaţii. Această 
convingere conduce de multe ori la interacţiuni violente sau, 
după unii autori, constituie în sine o formă de violenţă. 

Fundaţii (foundations, foundational thinking) – convingeri 
teoretice sau adevăruri despre care se presupune că sunt atât 
de solide sau eterne, încât putem să ne bazăm pe ele în prac-
tica profesională (sau chiar viaţă) [49]. 
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Gândire liniară (linear thinking): mod de gândire larg răspâ-
ndit şi util, în cele mai multe situaţii, care presupune că un 
eveniment a este cauza evenimentului b. Este modul predo-
minant de gândire al clienţilor care se prezintă la terapie. De 
exemplu, el mă face să sufăr este o descriere a realităţii care se 
bazează pe o gândire liniară [49]. 

Gen (gender) – categorie fundamentală care prescrie, în orice 
cultură, o divizare a lumii în masculin şi feminin. Conceptul 
se referă la aspectul social (nu şi la cel biologic) al diferenţelor: 
roluri, comportamente, atribute prescrise pentru femei, 
respectiv pentru bărbaţi [22; 24; 45; 80]. 

Graniţe (boundaries): reguli referitoare la participare – cine 
participă la interacţiuni, cu cine, cum şi cât de frecvent [49]. 

Hermeneutică (hermeneutics) – ştiinţa interpretării. Ideea de 
bază în hermeneutică este că persoana care trimite mesajul 
este inaccesibilă, nu avem acces la semnificaţia originală, ade-
vărată a unui text, toate semnificaţiile fiind interpretări. 
Adevărul este o interpretare împărtăşită de un număr mare de 
oameni [75]. 

Hiperprotecţie (overprotectiori) – hipersensibilitate, atenţie şi 
grijă excesivă manifestată faţă de dificultăţile altui membru al 
familiei. 

Homeostazie (homeostasis) – tendinţa unui sistem de a ră-
mâne acelaşi în ciuda circumstanţelor sau solicitărilor schim-
bătoare. Homeostazia se realizează de obicei prin feedback 
negativ. Opusul morfo-genezei [49]. 

Ireverenţă (irreverence) – atitudine generală faţă de idei pro-
pusă de Cecchin, şi Ray (1992) în cartea Irreverence: a strategy 
for therapists' survival. Ireverenţa se referă, în primul rând, la 
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atitudinea terapeutului faţă de propriile idei: abilitatea de a se 
detaşa de teorii şi tehnici care nu se dovedesc utile şi îmbră-
ţişarea unor idei noi, care se potrivesc mai bine contextului 
specific cu care se lucrează [49]. 

Învinovăţire (blaming) – explicaţie liniară frecvent adoptată 
de membrii familiei, care se confruntă cu o problemă, ceea ce 
exclude aprecierea proceselor recursive, circulare în cadrul 
cărora s-a dezvoltat problema. Intervenţiile paradoxale, neu-
tralitatea şi conotaţia pozitivă au fost dezvoltate în parte de 
către Echipa din Milano ca o soluţie la problema învinovăţirii 
în familiile în care exista un membru-problemă [49]. 

Legendă familială (family legend) – întâmplări povestite în 
mod repetat în familii cu scopul de a explica sau justifica 
anumite atitudini, de a întări anumite roluri şi relaţii ierarhice 
în familie. Rolul legendei poate fi acela de a-i determina pe 
ascultători să evite comportamentele percepute de povestitor 
ca fiind periculoase [17; 49]. 

Mentalizare (mentalisation) – abilitatea de a ne înţelege pro-
pria stare mentală şi de a deduce din comportamente starea 
mentală a altor persoane. Se presupune că tiparele sigure de 
ataşament facilitează dezvoltarea capacităţii de mentalizare 
(concept propus de psihologul Peter Fonagy). 

Metacomunicare (metacommunication) – comunicare despre 
comunicare. 

Metapoziţie (metaposition) – perspectivă asupra unei situaţii, 
abordate de la un nivel diferit de poziţia unui sistem mai larg. 

Mituri familiale (family myths) – cuvântul grec mythos în-
semnă pur şi simplu povestire. Mitul familial se referă la ima-
ginea iluzorie a unei familii despre sine, rolul mitului fiind 
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acela de a ascunde o realitate mai complicată, de obicei dure-
roasă, o imagine fixă, în sensul că nu se actualizează în lumina 
experienţelor trăite [49]. 

Model centrat pe resurse (resource model) – model terapeutic 
care se bazează pe convingerea că experienţa anterioară a 
persoanelor care solicită terapie include emoţii, atitudini, 
comportamente, informaţii, idei care pot fi utilizate pentru 
abordarea dificultăţilor din prezent. 

Naraţiune (narrative) – cadrul primar în care o persoană sau 
un grup îşi organizează experienţa şi prin care se obţin sem-
nificaţii referitoare la persoane şi evenimente (sinonim: story, 
povestire). 

Pacing – acceptarea de către terapeut a modului de a fi al 
clientului, exprimată prin oglindirea în comportamentul tera-
peutului a unui anumit aspect al comportamentului clientului. 
O modalitate de dezvoltare a alianţei terapeutice [32; 49]. 

Parentificare (parentification) – copiii preiau roluri părinteşti 
în relaţia lor cu fraţii sau uneori chiar în relaţia cu părinţii [49]. 

Postmodern – concept care, de obicei, opune rezistenţă încer-
cărilor de a-1 defini. Din punctul de vedere al terapiei siste-
mice a familiei, importantă este poziţia cunoaşterii în epoca 
postmodernă: scepticism faţă de teoriile universal valabile 
(grand theories) şi privilegierea cunoştinţelor locale (local 
knowledges). În timp ce orientările terapeutice moderniste pri-
vilegiază ceea ce ştie terapeutul (expert knowledge), terapia 
postmodernă pune în centrul atenţiei povestirea clientului. 
Echipa din Milano adoptă o metapoziţie, fiind interesată de 
modul în care povestirile sau prejudecăţile clientului interac-
ţionează cu cele ale terapeutului [49]. 
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Prejudecată (prejudice) – o idee sau preferinţă preconcepută 
prin prisma căreia interpretăm ceea ce ni se întâmplă, fiind 
indispensabilă în procesul de orientare în lume. 

Premisă (premise) – un termen preferat de Echipa din Milano, 
preluat din logică şi filosofie, care descrie o idee a clientului 
sau a familiei, de obicei foarte adânc înrădăcinată, necon-
ştientizată, care influenţează comportamentul aproape în mod 
reflex, fără ca persoanele vizate să conştientizeze această 
influenţă. Problemele apar când premisa nu se mai potriveşte 
circumstanţelor reale sau comportamentele unui membru al 
familiei nu corespund premisei colective. Se presupune că 
subminarea prin terapie a premisei problematice poate 
determina schimbări dramatice în interacţiuni [49]. 

Psihoterapie (psychotherapy) – conversaţie între două sau mai 
multe persoane cu scopul de a reduce suferinţa mentală şi de a 
promova vindecarea. Se bazează pe ideea că anumite tipuri de 
conversaţie au şanse mai mari decât altele de a se dovedi 
terapeutice [49]. 

Reguli familiale (family rules) – idei, premise sau reflexe care 
restrâng dramatic numărul alternativelor comportamentale, 
asigurând ca într-un anumit context o anumită secvenţă de 
comportament să fie pusă în scenă [22; 24; 26 etc.]. 

Rezilienţă (resilience) – factorii care contribuie ia un rezultat 
relativ bun al dezvoltării psihosociale individuale, în ciuda 
condiţiilor adverse [32]. 

Rezistenţă (resistance) – comportamente în sistemul terapeu-
tic sau de consiliere care interferează cu atingerea obiectivelor 
formulate de către client. 
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Rigiditate (rigidity) – tendinţa unui sistem de a-şi menţine 
tiparele vechi de interacţiune în pofida mesajelor care semna-
lează nevoia schimbării. 

Roluri familiale (roles) – comportamente repetitive, recurente.  

Scenariu (script)  – secvenţă de comportament prescrisă pen-
tru un anumit context. Scenariile ne ajută să economisim timp 
şi energie mentală, pentru că, într-o situaţie specifică, ştim 
deja ce trebuie să facem şi în ce ordine. În cazul cuplurilor, 
fiecare dintre parteneri aduce un set de scenarii din propria 
familie/de origine. Cuplul are apoi sarcina să dezvolte scenarii 
noi, împărtăşite. Consilierea şi/sau terapia poate fi privită şi ca 
experimentarea unor scenarii noi sau reeditarea acestora. 

Schimbare (change) – o diferenţă care apare în timp. Potrivit 
lui Gr. Bateson, o schimbare se poate produce numai printr-o 
altă schimbare (a difference that makes a difference). 

Sinteză (synthesis) – operaţie, metodă de identificare a cone-
xiunilor existente între părţile unui întreg, cu scopul de a-l 
cunoaşte mai bine (metoda preferată a gândirii sistemice, 
opusul analizei) [85; 86]. 

Sistem (system) – un set de componente care alcătuiesc un 
întreg, astfel încât întregul reprezintă mai mult decât o simplă 
sumă a părţilor, iar schimbarea într-o parte a sistemului deter-
mină schimbări în alte părţi ale lui. O entitate care îşi menţine 
existenţa şi funcţia prin interacţiunea părţilor componente. 

Terapie familială sistemică (systemic family therapy) – moda-
litate psihoterapeutică influenţată de ideile unui anumit grup 
de cercetători, clinicieni sau ale anumitor curente de gândire 
(în special Gregory Bateson, Echipa din Milano şi construcţio-
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nismul social), având ca interes central relaţiile interpersonale, 
metafora sistemului, contextul, semnificaţia şi dialogul. Din 
punct de vedere tehnic, terapeutul poate consulta sisteme 
umane diferite – indivizi, cupluri, familii, organizaţii şi siste-
me terapeutice (clienţi plus specialiştii implicaţi în asistarea 
acestora) [49]. 

Utilizare (utilization) – acceptarea şi aprecierea oricărui 
comportament, a oricărei experienţe sau idei pe care clientul o 
prezintă în terapie, chiar şi cele considerate în general 
negative, de exemplu, simptom sau rezistenţă, şi folosirea lor 
ca instrumente pentru obţinerea schimbării (concept preluat 
din terapia ericksoniană). 
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