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Rezumat

În general, termenul de educaţie parentală, acesta denumeşte, în sens larg, ”programele, serviciile şi resursele destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i
sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte
copiii” (Carter, 1996). Într-un sens mai restrâns, educaţia parentală se referă la programele care ajută părinţii să îşi dezvolte
şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea copilului, să înveţe să reducă stresul care poate afecta
funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi
alternative de abordare a situaţiilor dificile întâlnite cu copiii.
Obiectivul acestui studiu este acela de a crea un inventar
al programelor de educaţie parentală, oferite de organizaţii
nonguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului şi
de a oferi o imagine a caracteristicilor acestor programe, care
să poată ghida politicile de sprijinire a familiei şi parentalităţii
în Romania; totodată, cercetarea întreprinsă de noi a urmărit şi
analiza curriculară a principalelor programe naţională de educaţie parentală care au imprimat anumite sensuri şi semnificaţii
procesului de sprijinire în exercitarea parentalităţii.
În general, în literatura domeniului, cele mai frecvent invocate consecinţe ale educaţiei parentale sunt: îmbunătăţirea
cunoaşterii părinţilor în domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor acestora şi modului cum acestea pot fi satisfăcute, în aşa fel
încât să susţină sănătatea fizică şi psihică a copilului; informa5
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rea părinţilor în legătură cu drepturile copilului şi modul în care
acestea trebuie respectate; îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor
de a comunica cu copiii, de a-şi ajusta aşteptările faţă de aceştia
în mod realist; îmbunătăţirea atitudinilor responsive şi suportive
a părinţilor faţă de copii, a capacităţii lor de a sprijini autonomizarea copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor etc.
Toate aceste lucruri pot constitui soluţii posibile pentru o
serie de probleme sociale importante: abuzul asupra copilului,
reducerea abandonului şcolar, problemele sociale ale adolescenţilor (consum de droguri, delincvenţă etc.), eşecul şcolar,
violenţa tinerilor; de asemenea, ele afectează pozitiv adulţii la
nivelul construcţiei identităţii parentale şi a demnităţii de părinte, la nivelul reţelelor lor sociale, pe care le dinamizează, restructurează şi consolidează, la gestionarea şi reducerea stresului
parental (Goddard, Myers-Walls, Lee, 2004).
Pentru analiza programelor de educaţie parentală care
funcţionează în România, în lipsa unor studii româneşti anterioare focalizate pe acest domeniu, am luat în considerare o serie de descriptori, inventariaţi în literatura internaţională ca fiind relevanţi pentru eficienţa acestor programe. Aceştia sunt:
tipul programului (program de sine stătător sau complementar
altor programe de sprijin al familiei), tipul dominant de abordare teoretică, metodologia de desfăşurare, durata cursurilor şi
frecvenţa întâlnirilor, populaţia ţintă vizată şi caracteristicile
acesteia, conţinuturile predate şi materialele de suport pentru
curs, categoriile de educatori parentali şi background-ul lor
profesional, procedurile de formare, certificare şi supervizare a
educatorilor parentali, modul de finanţare a programelor etc.
Pe baza acestor descriptori a fost construit un chestionar
care a fost completat online de către organizaţiile care oferă
programe de educaţie parentală. Pentru identificarea furnizori6
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lor de programe de educaţie pentru părinţi a fost solicitat sprijinul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care ne-au furnizat informaţii cu privire la organizaţiile
active în acest domeniu al serviciilor sociale. Pe baza informaţiilor primite de la aceste instituţii locale, au fost invitate toate
organizaţiile, telefonic sau prin e-mail, să completeze datele
cuprinse în chestionarul online. Interpretarea datelor culese
prin chestionar nu are relevanţă statistică, din două motive. Pe
de o parte, lucrându-se cu DGASPC-urile pentru identificarea
furnizorilor, este posibilă neincluderea în listă a unor furnizori
de programe de educaţie parentală care nu sunt în sfera de interes a direcţiilor (doar 78,2% dintre DGASPC au răspuns invitaţiei noastre a nominaliza furnizori locali de programe de educaţie parentală, iar dintre acestea doar 6 dintre DGASPC au
raportat existenţa unor astfel de programe la nivel local). Pe de
altă parte, din cei aproximativ 30 de furnizori identificaţi de noi
pe baza datelor furnizate de DGASPC şi a resurselor web, doar
18 dintre furnizori au completat chestionarul online.
Analiza datelor a fost folosită în mod prioritar pentru
identificarea categoriilor de analiză, a temelor comune şi a celor recurente, pentru descrierea mai degrabă a unor aspecte generale care caracterizează domeniul educaţiei parentale din
România. Există, de asemenea, posibilitatea să existe mai multe organizaţii care oferă programe de educaţie parentală, dar
activitatea acestora să nu fie cunoscută la nivel local de către
DGASPC, ci ele să lucreze în parteneriat cu alte categorii de
instituţii publice (inspectorate şcolare, şcoli, grădiniţe, spitale
de pediatri, maternităţi etc.). Prin urmare, principalele limite
metodologice ale acestui studiu vin din faptul că nu a putut fi
asigurată completitudinea datelor prin includerea în studiu a
tuturor furnizorilor de programe de educaţie pentru părinţi.
7
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Pentru creşterea validităţii concluziilor noastre, am realizat triangularea surselor de date, coroborând, în etapa de analiză, datele obţinute prin chestionar cu datele documentate în Registrul
unic al serviciilor sociale, administrat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei sociale, care conţine lista furnizorilor de
servicii sociale acreditate şi cu cele cuprinse în manualele de
educaţie parentală şi în ghidurile pentru părinţi ale principalilor
furnizori de programe de educaţie parentală la nivel naţional:
Holt România, Step by Step, Fundaţia Copiii Noştri, Salvaţi
Copiii. De asemenea, o altă sursă publică importantă de date au
fost site-urile web care prezintă informaţii legate de cursuri de
educaţie parentală.
Analiza datelor culese din sursele menţionate şi identificarea caracteristicilor programelor de educaţie parentală din
România a permis formularea unor recomandări pentru optimizarea acestora, în termeni de adaptare a conţinuturilor şi metodologiei la caracteristicile grupurilor ţintă, dezvoltarea unor
standarde profesionale la nivel naţional, finanţarea lor din fonduri publice etc.
Educaţia parentală are nevoie de o bază solidă, nu doar
de programe pilot desfăşurate în diferite arii medicale, sociale
şi educaţionale. De aceea, implementarea Strategiei Naţionale
Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale,
care include educaţia părinţilor ca parte integrantă a educaţiei
permanente poate fundamenta bazele pentru constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea unui sistem naţional, integrat de educaţie parentală. Chiar dacă, la nivel declarativ se recunoaşte de
către diverse instituţii publice a importanţei educaţiei parentale,
nu există nicio reglementare care că stipuleze nevoia sau obligativitatea educaţiei parentale. De aceea, se impune implementarea de politici publice în domeniul educaţiei parentale şi con8
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solidarea unei infrastructuri de formare, de finanţare, de certificare şi de supervizare, la care actualii furnizori de educaţie parentală pot contribui cu expertiză, asistenţă tehnică, modele etc.
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Ce este parentalitatea? Parentalitatea în
postmodernitate
Terry Arendell, dezvoltând teza construcţionistă a familiei, susţinută de Gubrium şi Holstein în lucrarea „What is
family” (1990) şi particularizând-o la contextul parentalităţii,
comentează faptul că „activităţile parentale nu sunt comportamente naturale, derivate din capacitatea de reproducere, ci
modurile în care copiii sunt crescuţi, îngrijiţi şi socializaţi (...)
sunt procese sociale dinamice, deschise şi mutabile. Multidimensională şi complexă, parentalitatea implică diverse comportamente, abilităţi şi obiective, învăţate prin participarea la
comunitatea socială. Chiar şi capacităţile de a îngriji şi de a
empatiza cu alţii, deşi intrinseci fiinţei umane, sunt dezvoltate
prin învăţare. Relaţiile părinte-copil sunt formate şi susţinute
prin interacţiuni sociale, iar relaţiile şi experienţele sunt interpretate şi semnificate” (Arendell, 1997, p.4).
Prin urmare, parentalitatea este situată în spaţiu şi timp;
ea nu se desfăşoară într-un vid social, ci este mai degrabă
„interrelaţionată integral şi este modelată de modificări demografice, evenimente istorice şi pattern-uri, norme culturale şi
valori, sisteme de stratificare socială, dezvoltări şi aranjamente
familiale şi mutaţii în organizarea şi structura societală”
(Arendell, 1997, p.4). Stacey, referindu-se la semnificaţiile ex10
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trem de diverse şi aproape imposibil de cuantificat, într-o sinteză coerentă, ale parentalităţii, arată că studiile istorice şi antropologice relevă faptul că familia este „un concept ideologic, o
construcţie simbolică, având o istorie şi politici proprii” (apud.
Arendell, 1997, p.4), iar acest lucru este valabil şi pentru sfera
parentalităţii, care reprezintă poate cel mai ideologizat şi politizat domeniu al experienţei familiale, alături de cel al copilăriei.
În literatura familială din Statele Unite şi vestul Europei din
ultimele două decenii este ilustrat faptul că schimbările majore
ale status-ului marital al populaţiei adulte, împreună cu alte
schimbări sociodemografice, au avut ca rezultat mutaţii dramatice în aranjamentele de viaţă parentală ale copiilor şi tinerilor
(Taylor, 1997, p.69). Aceste mutaţii s-au suprapus peste proliferarea diverselor aranjamente de viaţă familială, numite, mai
simplu, de Beck-Gernsheim, stiluri de viaţă (2002) sau forme
familiale netradiţionale sau alternative (faţă de configuraţia triangulară clasică).
Modificările profunde şi rapide ale mediului social, în
condiţiile unor destructurări şi deconstrucţii marcate de perioada post-modernităţii, au efecte dintre cele mai semnificative
în spaţiul familial. Deprivatizarea mediului familial, acompaniat de intruziunea diverselor instituţii în spaţiul domestic şi
de influenţa mass media în construirea realităţilor sociale, pun
familia într-o situaţie marcată de nevoia unui sprijin extern.
Prescripţiile instituţionale, generate de promovarea actualelor
valori, devin norme care obligă familiile să se adapteze noilor
ideologii şi să experimenteze noi practici în relaţie cu copiii.

11
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Profesionalizarea parentalităţii şi competenţele parentale
Proliferarea discursurilor profesionale adresate copilului
şi copilăriei a dus la o profesionalizare accelerată a parentalităţii, care a început să privită ca o meserie cu regulile sale
şi abordată cu limbaj din domeniul organizaţional (Sellenet,
2007, p.110). Astfel, începând cu a doua jumătate a secolului
trecut, se observă o preocupare intensă în studiile de psihologie
pentru evaluarea experienţei umane din sfera interacţiunilor
dintre părinţi şi copii în termeni de competenţă parentală. Evaluarea succesului sau eşecului parental sunt unanim construite,
atât în retorica instituţiilor care se ocupă de bunăstarea copiilor,
cât şi discursul academic din domeniul psihologiei şi asistenţei
sociale, în jurul „identificării nevoilor copiilor, stabilind dacă
ele au fost satisfăcute, apreciind impactul oricărei deficienţe
identificate asupra funcţionării şi dezvoltării copilului, descriind natura şi originile probabile ale dificultăţilor adulţilor în
exercitarea rolurilor parentale, şi estimând dacă este posibilă o
schimbare” pentru optimizarea satisfacerii nevoilor copilului
(Reder et al., 2003, p.14).
Sellenet (2007, p.117) vorbeşte chiar despre o „obsesie a
satisfacerii nevoilor presupuse ale copilului”, impusă de specialişti părinţilor, începând de la perioada de existenţă intrauterină a copilului (perioada sarcinii) şi până la adolescenţă. Un
număr important de studii de evaluare a parentalităţii indică
preocuparea, considerată adeseori excesivă, a unor autori, pentru definirea unui „optimum parental”, despre care nu se ştie
cât este de operant în practică, şi a unui standard minimal parental adecvat, care să descrie nivelul minim acceptabil al
competenţelor parentale (Reder et al., 2003, p.14); cu toate
12
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acestea, opinia generală a unor autori (Greene şi Killi, apud.
Reder et al., p.15) despre studiile de evaluare a parentalităţii
este aceea că „nu există nici definiţii operaţionale, nici criterii
cantitative, nici teste standardizate sau strategii stabilite de evaluare care să stabilească în ce măsură competenţele parentale
îndeplinesc, aproximează sau exced minimul [parental, n.n.]”.
Între strategiile de abordare în termeni profesionali a parentalităţii, promovate de politicile sociale din domeniul familiei şi
protecţiei copilului din România ultimelor două decenii, amintim programe de educaţie parentală, programe de reabilitare
bazată pe comunitate a copiilor cu dizabilităţi, programe de
asistenţa maternală, asistenţa personală, probaţiune etc.
Deseori, noile ideologii promovate în special în domeniul
protecţiei copilului întâlnesc mentalităţi conservatoare, un sistem de valori al familiilor ce trebuie reformat, reorganizat şi
reconfigurat. De aceea, familia din societatea actuală are nevoie din ce în ce mai mult de un sprijin extern pentru a se adapta
acestor cerinţe, în condiţiile în care părinţii reclamă fie o incapacitate de gestionare a relaţiilor cu proprii copii, fie rămân
ataşaţi valorilor care s-au transmis tradiţional şi pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaţionare intrafamilială. Această din urmă atitudine, care în domeniul educaţiei
parentale reprezintă şi o formă de manifestare a reticenţei părinţilor în ceea ce priveşte participarea la cursuri de educaţie
parentală, este prezentă uneori şi în discursul profesioniştilor,
care idealizează familia tradiţională, pe care o consideră drept o
formă perfectă de organizare. Trebuie să precizăm faptul că noi
suntem solidari abordării teoretice conform căreia familia nu
este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un
produs socio-cultural, „o constelaţie de idei, imagini şi terminologii” (Gubrium şi Holstein, 1990) creată şi recreată perma13
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nent de practicile socio-culturale.
Modificarea aşteptărilor sociale faţă de comportamentele
părinţilor în raport cu copiii lor pune o presiune suplimentară
asupra părinţilor, care de cele mai multe ori sunt prinşi între
exigenţele adesea contradictorii ale mediului profesional şi cel
familial. Vorbim, de exemplu despre participarea copilului la
luarea deciziilor care-l privesc, dar practicile sociale încă nu au
încorporat valorile care pot modifica comportamentele adulţilor
faţă de copii, în sensul încurajării participării acestora din urmă
Pentru aceasta este nevoie de o restructurare inclusiv a practicilor instituţionale care să ofere modele de exercitare a acestui
drept, de pregătire a profesioniştilor care lucrează cu copii în
diverse servicii sociale, educaţionale şi medicale etc.
Jones, în 2001, propune ca în sfera competenţei parentale
să intre activităţile şi comportamentele din sfera îngrijirii primare, realizate cu scopul de a crea autonomie copiilor. O serie
de lucrări britanice recente (Reder et al., 2003, p.3) consideră
că scopul activităţilor parentale este acela de a facilita dezvoltarea optimă a copilului, într-un mediu sigur, aceste activităţi
având mai multe dimensiuni: a) dimensiunea de îngrijire, b)
dimensiunea de control, c) dimensiunea de dezvoltare şi d) iar
pentru realizarea acestui scop părinţii au nevoie de o serie de
resurse în categoria cărora intră: cunoştinţe (legate de nevoile
copiilor şi de modul în care acestea pot fi întâmpinate, cum
poate fi dezvoltat potenţialul copilului etc.), motivaţie, pentru a
investi timp, energie, resurse, resurse materiale şi nemateriale,
şi oportunităţi.
Pentru analiza calităţii îngrijirii, considerăm utilă analiza
responsabilităţilor parentale, modalităţile în care acestea sunt
construite şi asumate de către membrii familiei. Alvy (apud.
Small şi Eastman, 1991, pp.455-462) propune 4 funcţii şi res14
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ponsabilităţi legate de parentalitate: a) acoperirea nevoilor de
bază ale copiilor (asigurarea resurselor şi îngrijirea mediului
domestic); b) protecţia copiilor; c) sprijinirea dezvoltării fizice
şi psihice a copiilor şi d) reprezentarea intereselor copiilor în
comunitate. Pornind de la tipologia responsabilităţilor parentale
elaborată de Alvy, Small şi Eastman (1991, pp.455-462), autorii analizează aceste funcţii şi variabilele care contribuie la dimensionarea competenţelor parentale:
- Asigurarea resurselor de bază presupune satisfacerea
condiţiilor care asigură supravieţuirea: hrană, îmbrăcăminte,
locuinţă, acces la servicii medicale de bază; variabilele din mediul familial care pot afecta modul de realizare a acestei funcţii
sunt: nivelul de educaţie al adulţilor (părinţilor), profesia acestora, nivelul veniturilor, dar şi priorităţile sau strategiile de
consum ale acestora. Uneori acest ultim aspect devine foarte
important, pentru că poate face diferenţa între familii care au
niveluri comparabile ale veniturilor sau statusuri economice
comparabile, care sunt însă foarte diferite din punct de vedere
al competenţelor parentale, în special în raport cu această funcţie de satisfacere a nevoilor de bază ale copilului. De asemenea,
structura familiei de îngrijire poate afecta calitatea parentală,
prin influenţarea nivelurilor veniturilor: prin numărul adulţilor
care sunt aducători de venituri; prin suportul financiar oferit de
părintele absent copiilor rezultaţi dintr-o căsătorie anterioară;
prin gradul de specializare a adulţilor, care influenţează eficienţa şi disponibilitatea lor pe piaţa muncii (Thomas şi Sawhill,
2005, pp.57-74). Programele de educaţie parentală promovează, prin diverse teme, dezvoltarea competenţelor parentale pentru asigurarea resurselor de bază. Este una dintre competenţele
prioritare ale acestor programe care urmăreşte conştientizarea
părinţilor cu privire la nevoile copiilor, pe diferite categorii de
15
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vârstă ale acestora.
- Funcţia protectivă este legată de responsabilitatea părintelui pentru integritatea fizică, psihică, spirituală, etnică şi
culturală a copiilor, în relaţia lor cu mediul înconjurător, cu
persoane, grupuri, instituţii (Alvy, 1987). Small şi Eastman
(1991, pp.455-462) consideră că funcţia de protecţie a părinţilor în raport cu copiii lor este acoperită de două tipuri de comportamente: cele de monitorizare parentală sau de control parental (care se referă la supravegherea nutriţiei, stării de
sănătate a copilului, a comportamentelor acestuia în raport cu o
serie de factori de risc, cum ar fi consumul de tutun, de alcool,
activitatea sexuală etc.) şi cele de transmitere a abilităţilor de
auto-protecţie. Acestea din urmă devin extrem de importante în
perioada adolescenţei, când gradul de autonomie al copiilor în
raport cu adulţii este avansat, iar supravegherea de către părinţi
devine din ce în ce mai dificilă, mai ales în condiţiile existenţei
unei mari varietăţi de aranjamente familiale în care sunt îngrijiţi copii şi exigenţelor pieţei muncii din societatea contemporană, cu care sunt confruntaţi adulţii care sunt părinţi. În literatura americană a anilor ‘60 a fost lansată o dezbatere legată de
importanţa timpului petrecut de părinţi cu copiii lor; unele opinii susţineau importanţa numărului de ore petrecute împreună
(quantity time), iar ele au fost sprijinite mai târziu, în anii ’80
de o serie de studii empirice (Gallinski, 1999, p.59) care au
stabilit importanţa pentru dezvoltarea copilului a timpului petrecut cu mama în primul an de viaţă (sugarii care erau separaţi
de mamele lor mai mult de 20 de ore pe săptămână aveau probleme de dezvoltare a ataşamentului faţă de mamă), iar altele,
dimpotrivă, susţineau prioritară calitatea interacţiunilor dintre
părinţi şi copii, indiferent de cantitatea de timp petrecută împreună (quality time). În studiul realizat de E. Gallinsky în Sta16
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tele Unite în anul 1999 se arată că regularitatea cu care părinţii
interacţionează cu copiii lor în activităţi precum servirea mesei
împreună, realizarea temelor, diverse jocuri este esenţială pentru percepţia pe care o au copiii despre părinţii lor: părinţii care
sunt mai implicaţi în aceste activităţi sunt văzuţi de copiii lor
ca gestionând cu succes problemele personale şi profesionale,
ca punând pe primul plan importanţa familiei în raport cu
munca şi sunt apreciaţi de copii ca persoanele „care îi fac să se
simtă importanţi şi iubiţi, care petrec timp vorbind cu ei pentru
a şti ce se întâmplă cu adevărat în viaţa lor, care îi încurajează
să înveţe şi le inspiră plăcerea de a învăţa, care îi apreciază
pentru ceea ce sunt, care îi temperează când au nevoie, care
sunt lângă copiii lor când sunt bolnavi, care stabilesc tradiţiile,
rutinele şi regulile familiei…” (Gallinsky, 1999, p. 84). Deşi
studiile arată o proporţionalitate inversă între nivelul controlului parental şi frecvenţa unor comportamente predelincvente şi
delincvente în rândul tinerilor (Dornbusch et al.,1985, pp.326341), este desemnat drept optim comportamentul parental implicat şi interesat, fără să fie unul intruziv.
- Asigurarea suportului pentru dezvoltarea fizică şi psihică se referă la promovarea tuturor aspectelor legate de dezvoltarea copilului, incluzându-le pe cele fizice, emoţionale,
cognitive, sociale, morale, sexuale, spirituale, culturale şi educaţionale (Alvy, 1987). Small şi Eastman (1991) trec în revistă
următoarele calităţi ale relaţiei parentale, legate de această responsabilitate: stricteţea - care se referă la controlul comportamental din modelul taxonomic al lui Baumrind (1991), ataşamentul emoţional (nevoia de a oferi copilului suport afectiv,
dragoste), controlul asupra balanţei de putere în relaţiile dintre
părinţi şi copii (una dintre provocările cele mai serioase este
găsirea limitei optime în care copilul să îşi exprime libertatea şi
17
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să o experimenteze). Toate programele analizate au o componentă prioritară în detalierea etapelor de dezvoltare a copilului
şi prezintă părinţilor strategii de comunicare menite să stabilească un echilibru în relaţiile de putere dintre copil şi părinte.
De exemplu, în cadrul programului “Cum să devenim părinţi
mai buni” (Holt România) este inclusă o sesiune centrată pe
disciplinarea pozitivă, în care părinţii învaţă că autoritatea parentală se construieşte între permisivitate şi interdicţie; părinţii
sunt încurajaţi să reflecteze asupra modalităţilor de trasare a
limitelor şi de construire a autocontrolului şi asupra strategiilor
de încurajare a comportamentelor dezirabile. Acest balans între
limite şi permisivitate în educaţia copiilor este abordat şi în
programul „Educaţi aşa” (Fundaţia Copiii Noştri), care încurajează exersarea de către părinţi aprecierii şi a modalităţilor de
recompensare, a stabilirii limitelor şi interdicţiilor. În cadrul
programului Step by Step, tema disciplinării este abordată atât
din perspectiva modalităţilor practice de reacţie a părinţilor
atunci când regulile sunt încălcate de către copii, cât şi din perspectiva reflexivă de construire a contextului pentru experimentarea de către copii a autocontrolului. Şi programul dezvoltat, mai recent, de Salvaţi Copiii au o componentă care se
focalizează pe disciplinarea copilului, ca o formă de management al balanţei de putere dintre părinte şi copil.
Reprezentarea intereselor copiilor în comunitate se referă la rolul jucat de părinte în interacţiunile dintre copil şi diverse persoane, grupuri, instituţii din comunitate, mai ales atunci
când vârsta copilului nu îi permite să se reprezinte singur.
„Noua moralitate” a parentalităţii
Parentingul a devenit obiectul unei profesionalizări avansate şi s-a transformat într-o activitate publică deschisă controlului profesioniştilor şi părinţilor, supusă exigenţelor generate
18
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de retoricile instituţiilor care se ocupă de dezvoltarea şi educarea copiilor. Abordarea empiricistă a parentingului (modelul
încercare şi eroare), atât de familiară până nu demult, a început
să fie evaluată ca fiind amatoricească, dacă nu chiar iresponsabilă (Golding, 2000). Astfel, în condiţiile noii moralităţi a
parentalităţii, părintele este considerat ca fiind persoana care
trebuie să-şi dezvolte abilităţile parentale în condiţiile în care
aşteptările şi exigenţe sociale se modifică în funcţie de considerentele ideologice. Astfel, furnizorii de servicii sociale oferă
diferite programe de învăţare destinate părinţilor, propunând
modele de structurare de rolurilor parentale. Unele programe de
educaţie parentală exprimă în mod explicit acest lucru, afirmând că „meseria de părinte este una dintre cele mai grele, dar
şi mai pline de satisfacţii” (Holt România). Afirmarea parentalităţii ca o meserie implică mutaţii importante în ceea ce priveşte abordarea parentalităţii: părintele trebuie să se informeze, să
se instruiască, să se califice, să înveţe secretele acestei experienţe, să se adapteze noilor aşteptări etc. Astfel, exerciţiul de
îngrijire şi educare a copiilor de către părinţi a devenit obiectul
unei „noi moralităţi” (Beck Gernsheim, 2003), reflectate în
agenda pe care societatea o face părinţilor; prin urmare, programele de educaţie parentală conţin, într-o formă mai mult sau
mai puţin explicită, trăsăturile „bunei parentalităţi”, aşa cum
este ea definită „aici şi acum”: un părinte bun este unul responsabil, capabil să identifice şi să satisfacă nevoile copilului său,
informat în legăturile cu drepturile acestuia etc.
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Educaţia parentală: introducere şi scurt istoric
Programele de educaţie parentală sunt parte integrantă a
politicilor de sprijinire a familiilor şi sunt fundamentate pe două principii (Carter, 1996):
- Cel mai bun mijloc pentru a influenţa favorabil dezvoltarea copiilor şi comportamentele acestora este să acţionezi asupra convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor părinţilor, căci aceştia sunt cei mai timpurii şi
mai apropiaţi educatori ai copiilor.
- Modul cum să fii părinte se învaţă şi se exersează şi nu
este înnăscut sau moştenit.
Deşi nu există un consens absolut asupra termenului de
educaţie parentală, în sens larg acesta denumeşte „programele,
serviciile şi resursele destinate părinţilor şi celor care îngrijesc
copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi
capacitatea de a-şi creşte copiii” (Carter, 1996). Într-un sens
mai restrâns, educaţia parentală se referă la programele care
ajută părinţii să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile
parentale, să înţeleagă dezvoltarea copilului, să înveţe să reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile întâlnite cu copiii (Small, 1990). Începuturile programelor de educaţie parentală sunt revendicate de domeniul
medical, fiind centrate pe furnizarea de informaţii părinţilor
pentru asigurarea sănătăţii copiilor. Cartea publicată de Dr.
Benjamin Spock (Baby and Child Care) în 1946 a devenit rapid un best seller. În anii ’60, sub influenţa lucrărilor lui
Erikson, Bowlby şi Ginott, programele de educaţie parentală
trec de la nivelul domeniului medical în cel al psihologiei, edu20
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catorul parental fiind considerat expertul care poate ajuta părinţii să înţeleagă nevoile copilului şi modul cum aceştia pot învăţa să rezolve problemele cu care se confruntă în relaţiile cu
proprii copii. Anii ’80 a marcat o dezvoltare accelerată a modelelor de educaţie parentală, fiind inspirate de perspectiva socială şi de cea a diversităţii culturale (Carter, 1996).
În România, educaţia parentală a început să se dezvolte la
sfârşitul anilor ’90, odată cu desfăşurarea primelor programe de
inspiraţie internaţională. În 1998, Programul „Educaţi aşa”,
furnizat de Fundaţia Copiii Noştri, după un model iniţiat de Institutul Olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare (NIZW) a constituit un program pilot experimentat împreună cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării în trei judeţe. În anul 2000, cu sprijinul
UNICEF, programul a fost dezvoltat timp de 5 ani până a ajuns
să fie implementat în toate judeţele din ţară. Începând cu anul
2005, programul „Educaţi aşa” a fost preluat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2000, ca Program Naţional de
Educaţie Parentală în Învăţământul Preşcolar (UNICEF, 2009).
În anul 2000, programul „Cum să devenim părinţi mai
buni” (furnizat de Holt România) a fost dezvoltat concentrându-se asupra părinţilor cu copii de vârste 0-3 ani, după modelul
Birth to Three din SUA; după aproximativ 10 ani de adaptare, a
fost extins la categoria părinţilor cu copii şcolari. Şi acest program a beneficiat de la început de sprijinul Unicef, fiind un
program care a cunoscut o dinamică accelerată atât în ceea ce
priveşte adaptarea la diferite categorii de părinţi, cât şi în privinţa dezvoltării unui sistem propriu de formare a educatorilor
parentali, de supervizare şi acreditare a acestora (Unicef, 2009).
În anul 2004, Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi
UNICEF, a iniţiat proiectul „Educaţia viitorilor părinţi”, fiind
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elaborate materiale auxiliare pentru materia opţională “Educaţia viitorilor părinţi” pentru clasele IX-XII (UNICEF, 2009).
Organizaţiile naţionale care oferă programe de educaţie
parentală au importat astfel de programe, fiind inspirate de diverse modele şi le-au adaptat pentru furnizarea lor părinţilor
din România. Programul Salvaţi Copii este realizat după modelul Triple P - Positive Parenting Program (dezvoltat de Universitatea din Queensland, Australia) şi implementat pentru prima
dată în România prin intermediul Centrelor de consiliere în
anul 2010.
Importul recent al unor programe de educaţie parentală, a
unor modele experimentate în alte culturi a trecut prin etape de
adaptare la condiţiile socio-culturale ale diferitelor categorii de
părinţi; pentru aceasta, furnizorii de programe de educaţie a
părinţilor au desfăşurat cursuri pentru părinţi, au adaptat
curricula la condiţiile culturale specifice diferitelor categorii de
părinţi (părinţi cu copii de vârstă mică, cu copii preşcolari, cu
copii şcolari, adolescenţi, cu copii cu dizabilităţi etc. La nivel
local, programele furnizate de organizaţii locale sunt mai eclectice, fiind inspirate fie de cele oferite de organizaţiile naţionale
şi combinate cu orientări teoretice diverse.
Dincolo de desfăşurarea unor programe naţionale de educaţie parentală (Fundaţia Copiii Noştri, Holt România, Step by
Step, Salvaţi Copiii), pentru dezvoltarea şi susţinerea acestui
domeniu de intervenţie în România, UNICEF, Ministerul Educaţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Sănătăţii şi ONG-urile furnizoare de programe
de educaţie parentală au început elaborarea Strategiei Naţionale
Integrate pentru Formarea şi Dezvoltarea Competenţelor Parentale (UNICEF, 2009).
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Eficienţa programelor de educaţie parentală
În general, eficienţa programelor de educaţie parentală şi
capacitatea lor de a optimiza comportamentele parentale, dar şi
dezvoltarea copiilor este condiţionată de o serie de factori
(Riley,1994), pe care îi avem în vedere în analiza programelor
din România:
- Abordarea ecologică: programele cele mai eficiente nu
se concentrează exclusiv pe comportamentele părinţilor,
ci iau în calcul sistemele şi reţelele sociale din jurul relaţiei părinte-copil, fiind interesate deopotrivă de politicile şi reglementările pieţei muncii, sănătăţii, educaţiei,
de vecinătate şi comunitate etc., acestea influenţând major practicile parentale.
- Durata: programele cele mai eficiente sunt cele pe termen lung, cele pe termen scurt reuşesc doar să informeze, dar nu să şi schimbe convingeri şi comportamente.
- Staff-ul: studiile de evaluare a programelor de educaţie
parentală au arătat că educatorii parentali sau facilitatorii acestor programe sunt consideraţi de beneficiari mai
importanţi chiar decât conţinuturile care le-au fost
transmise, în primul rând datorită abilităţilor lor de comunicare şi empatie, şi nu în primul rând datorită background-ului educaţional.
- Specificitatea programului, în funcţie de vârsta copilului
şi obiective particulare avute în vedere: programele cele
mai eficiente sunt cele care se adresează unor probleme
specifice, cum ar fi prevenirea abuzului asupra copiilor,
sau prevenirea comportamentelor deviante la adolescenţi
şi sunt întotdeauna strâns corelate cu vârsta copilului.
- Capacitatea de a valorifica punctele tari şi resursele pă23
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rinţilor, căutând să identifice şi să aprecieze punctele
tari ale părinţilor, şi nu distanţa sau diferenţa faţă de un
model ideal.
- Capacitatea de a tolera şi de a celebra diferenţele: cele
mai bune programe sunt cele flexibile, care evită abordările dogmatice, care încurajează creativitatea părinţilor şi care recunosc faptul că aceştia sunt autoritatea care decide în final ce sfaturi se potrivesc cel mai bine
copilului şi familiei sale. La acest criteriu se adaugă
adaptarea programelor la specificul cultural al grupurilor beneficiare (Barth, 2009), care asigură receptare
adecvată a acestora de către părinţi şi copii.
Educaţie parentală versus sprijin parental
Scopul educaţiei parentale este de a dezvolta relaţiile
dintre părinţi şi copii prin încurajarea comportamentelor de
sprijin ale părinţilor şi modificarea comportamentelor nonproductive sau vătămătoare (Small, 1990). Programele de educaţie parentală îşi propun, în general, să dezvolte la părinţi
comportamente noi, pozitive, pe de o parte şi să elimine o serie
de comportamente care afectează nefavorabil dezvoltarea copilului, pe de altă parte. Small (1990) operează cu diferenţe în
ceea ce priveşte educaţia parentală şi sprijinul parental. Ca
entitate de sine stătătoare sau în combinaţie cu alte programe,
educaţia parentală ajută părinţii să-şi dezvolte şi să-şi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea umană, să
alterneze abordările în creşterea copiilor şi să înveţe tehnicile
pentru a reduce stresul care subminează funcţionarea parentală
(Small, 1990). Educaţia parentală pune accent atât pe îmbunătăţirea exercitării parentalităţii, cât şi pe latura terapeutică de
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reducerea a tensiunilor generate de îndeplinirea rolurilor de părinte. Scopul sprijinul parental de a îmbunăţi capacitatea părinţilor de a valorifica resursele dinafara familiei pentru propria
bunăstare a lor şi a copiilor lor. Considerăm că aceste diferenţe
surprinse de autor sunt utile pentru clarificarea modului în care
educaţia parentală răspunde unor nevoi şi produce anumite
efecte. În România există deseori confuzii în ceea ce priveşte
educaţia parentală: deseori, orice intervenţie asupra părinţilor
(consiliere, sprijin moral, grupuri de suport, informare etc.)
sunt considerate a fi activităţi de educaţie parentală.
Pe măsură ce părinţii participă la programe de educaţie
parentală devin mai capabili să ofere o îngrijire mai atentă a
copiilor. Nu-i suficient doar să informezi oamenii şi ei să înţeleagă mesajele transmise în diferite campanii de informare pentru schimba comportamentele. Cele mai citate exemple în literatură sunt cele legate de comportamentele în sănătate şi cele
subsumate conceptului de stil de viaţă; astfel, în ciuda nenumăratelor campanii de informare şi educare, fumătorii nu-şi modifică comportamentul, persoanele care-şi agresează membrii
familiei nu devin mai puţin agresivi sau mai puţin violenţi, părinţii care-şi neglijează copiii nu devin mai atenţi faţă de aceştia
etc. Producerea unor schimbări la nivelul comportamentelor presupune înţelegerea complexă a culturii, factorilor personali şi
sociali, asigurarea unor contexte de interacţiune şi control social capabile să motiveze şi să susţină schimbarea.
Avem nevoie de educaţie parentală? Avantajele şi limitele educaţiei parentale
În general, în literatura domeniului, cele mai frecvent invocate consecinţe ale educaţiei parentale sunt: îmbunătăţirea
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cunoaşterii părinţilor în domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor acestora şi modului cum acestea pot fi satisfăcute, în aşa fel
încât să susţină sănătatea fizică şi psihică a copilului; informarea părinţilor în legătură cu drepturile copilului şi modul în care
acestea trebuie respectate; îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor
de a comunica cu copiii, de a-şi ajusta aşteptările faţă de aceştia
în mod realist; îmbunătăţirea atitudinilor responsive şi suportive
a părinţilor faţă de copii, a capacităţii lor de a sprijini autonomizarea copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor etc.
Toate aceste lucruri pot constitui soluţii posibile pentru o
serie de probleme sociale importante: abuzul asupra copilului,
problemele sociale ale adolescenţilor (consum de droguri, delincvenţă etc.), eşecul şcolar, violenţa tinerilor; de asemenea,
ele afectează pozitiv adulţii la nivelul construcţiei identităţii
parentale şi a demnităţii de părinte, la nivelul reţelelor lor sociale, pe care le dinamizează, restructurează şi consolidează, la
gestionarea şi reducerea stresului parental (Goddard, MyersWalls, Lee, 2004).
Deşi sunt incontestabile beneficiile educaţiei parentale,
totuşi ea nu reprezintă un panaceu (Carter, 1996): ea nu poate
rezolva sărăcia şi efectele devastatoare ale acesteia asupra familiilor, nici inegalităţile sociale sau problemele din sistemul
de asistenţă socială a familiei şi copilului etc.; cu toate acestea,
ea poate îmbunătăţi abilitatea părinţilor de a oferi dragoste şi
sănătate copiilor lor, oferindu-le astfel o şansă mai bună în
viaţă.
Orientate în mod prioritar către familiile vulnerabile şi
defavorizate, programele de educaţie parentală au ca principal
argument faptul că în aceste familii copilul este supus unor riscuri, precum: abuzul, neglijarea, exploatare prin muncă, nerespectării drepturilor fundamentale etc. Nevoia este mai bine
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scoasă în evidenţă datorită faptului că aceste categorii de familii sunt mai puţin expuse prescripţiilor instituţionale privind
drepturile copilului, sunt mai văduvite de interacţiuni sociale
capabile să influenţeze comportamentele şi competenţele parentale. Poate, de aceea, cursurile de educaţie parentale, înţelese ca activităţi capabile să asigure contextul unor interacţiuni
între părinţi, par să fie mai adaptate nevoilor părinţilor şi mai
flexibile în construirea unor comunităţi de învăţare. În cadrul
unor asemenea contexte părinţii pot interacţiona, îţi pot împărtăşi propriile experienţe, pot schimba idei, soluţii şi credinţe,
pot să realizeze comparaţii între propriile comportamente şi
cele ale celorlalţi părinţi. Părinţii participanţi la programe de
educaţie parentală manifestă în mod direct intenţia de reducere
a asimetriei puterii dintre specialist (educator parental) şi părinte; părinţii consideră că principala calitate a educatorului
parental trebuie ca acesta să fie, la rândul său, părinte. Astfel,
prin comparaţie şi asemănare, prin multiplicarea numărului de
persoane care împărtăşesc aceleaşi valori se creează un context
de legitimitate şi un cadrul social care facilitează, pe de o parte,
internalizarea valorilor, normelor şi prescripţiilor şi experimentarea unor noi comportamente, pe de altă parte.
Programele de educaţie parentală care se desfăşoară în
cadrul unor întâlniri de grup sunt considerate a fi mai puţin invazive la nivelul mediului familial, deoarece prescripţiile instituţionale sunt moderate de valorile împărtăşite de membrii grupului, iar întâlnirile dintre specialişti (educatori parentali) nu
sunt percepute ca fiind o formă de control venit din sfera instituţională; în acest caz, educatorii parentali sunt văzuţi de către
părinţi mai degrabă ca facilitatori, persoane de sprijin şi modele
sociale.
Scopul programelor de educaţie parentală este acela de
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susţinere a parentalităţii, văzut ca un ansamblu de atitudini şi
practici educative, care actualizează competenţele părinţilor (cu
sensul de a le acorda la sistemul de valori promovat în societate). Educaţia parentală urmăreşte nu doar dezvoltarea competenţelor practice, ci şi a celor reflexive. Exerciţiul practic al
parentalităţii este definit mai degrabă ca un proces al unei practicii reflexive şi nu doar un set de îndeletniciri sau sarcini practice care trebuie învăţate şi care definesc rigid rolurile de mamă
şi de tată (Golding, 2000).
Dificultăţi în măsurarea efectelor participării la cursurile de
educaţie parentală
Intenţia de a măsura cu acurateţe folosind metode statistice schimbarea comportamentului părinţilor faţă de copii ca
efecte ale participării acestora la cursurile de educaţie parentală
prezintă o serie de dificultăţi, cea mai importanţă fiind distorsionarea răspunsurilor părinţilor datorită efectului deziderabilităţii sociale (efect amplificat de cursul de educaţie parentală).
Cuantificarea cu acurateţe a modificărilor post curs ar necesita,
probabil, metode observaţionale (live sau înregistrate) desfăşurate în acelaşi mediul familial o perioadă semnificativă de timp
de observare, înainte de participarea la cursurile de educaţie
parentală, pentru identificarea pattern-urilor comportamentale
din relaţia părinţi-copii şi, de asemenea, o perioadă semnificativă de timp după finalizarea cursurilor, pentru observarea modificărilor absolute.
Există riscuri de raportare a invizibilităţii sau volatilităţii
efectelor, datorită inerţiei sistemului familial la schimbare (mai
ales atunci când participantul la cursuri este doar unul dintre
parteneri) şi este posibil să nu surprindem imediat modificările
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la nivelul reflecţiei părinţilor la nivelul relaţiilor cu copiii lor.
Acest lucru se întâmplă mai ales în situaţia în care cursurile de
educaţie parentală sunt organizate preponderent sub forma informării, fără participarea părinţilor în contexte practice de interacţiune oferite în timpul cursurilor (exerciţii, jocuri de rol
etc.) şi fără a experimenta în mediul familial, ca teme de casă, o
serie de practici analizate în cadrul cursurilor.
O serie de schimbări pot fi sesizate în cadrul cursurilor de
educaţie parentală care presupun mai multe întâlniri succesive
cu aceeaşi părinţi, atât la nivelul limbajului, cât şi la nivelul
comportamentelor resemnificate în interacţiune cu ceilalţi. Interacţiunile dintre părinţi dezvoltate în cadrul mai multor întâlniri succesive participă la apariţia unor modificări ale limbajului participanţilor (însuşirea unor noi expresii, modelarea
definii unor situaţii, experimentarea unor noi cadre de referinţă
care sunt activate în anumite contexte etc.).
Unele programe sunt bazate pe ideea că îmbunătăţirea
abilităţilor parentale şi conectarea părinţilor la nevoile copiilor
ar trebui să ducă la o serie de îmbunătăţiri măsurabile la nivelul
dezvoltării copilului. Studiile realizate pentru corelarea efectelor programelor de educaţie parentală asupra părinţilor cu
schimbările în dezvoltarea copilului au demonstrat că programele care au produs efecte pe termen scurt pentru părinţi au un
impact aproape insesizabil asupra dezvoltării copiilor (Brown,
2005). De aceea, pentru asigurarea unei sustenabilităţii acestor
abilităţi dezvoltate pe perioada participării la cursuri este necesară asigurarea condiţiilor pentru menţinerea interacţiunilor
dintre părinţi; studiul realizat de noi susţine faptul că, atunci
când sunt organizate grupuri de suport la care participă părinţii
care au fost beneficiari ai unui program de educaţie parentală,
efectele cursurilor sunt menţinute pe o perioadă mai mare de timp.
29

Educaţia parentală în România

Caracteristici ale programelor de educaţie
parentală din România
Coordonate metodologice
Pentru analiza programelor de educaţie parentală care
funcţionează în România, în lipsa unor studii româneşti anterioare focalizate pe acest domeniu, am luat în considerare o serie de descriptori, inventariaţi în literatura internaţională ca fiind relevanţi pentru eficienţa acestor programe. Pe baza
acestora, a fost construit un chestionar care a fost completat
online de către organizaţiile care oferă programe de educaţie
parentală. Pentru identificarea furnizorilor de programe de educaţie pentru părinţi a fost solicitat sprijinul Direcţiilor Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care ne-au furnizat
informaţii cu privire la organizaţiile active în acest domeniu al
serviciilor sociale. Pe baza informaţiilor primite de la aceste
instituţii locale, au fost invitate toate organizaţiile, telefonic sau
prin e-mail, să completeze datele cuprinse în chestionarul
online. Interpretarea datelor culese prin chestionar nu are relevanţă statistică, din două motive. Pe de o parte, lucrându-se cu
DGASPC-urile pentru identificarea furnizorilor, este posibilă
neincluderea în listă a unor furnizori de programe de educaţie
parentală care nu sunt în sfera de interes a direcţiilor (doar
78,2% dintre DGASPC au răspuns invitaţiei noastre a nominaliza furnizori locali de programe de educaţie parentală, iar dintre acestea doar 6 dintre DGASPC au raportat existenţa unor
astfel de programe la nivel local). Pe de altă parte, din cei aproximativ 30 de furnizori identificaţi de noi pe baza datelor furnizate de DGASPC şi a resurselor web, doar 18 dintre furnizori
au completat chestionarul online (Anexa 1).
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Analiza datelor a fost folosită în mod prioritar pentru
identificarea categoriilor de analiză, a temelor comune şi a celor recurente, pentru descrierea mai degrabă a unor aspecte generale care caracterizează domeniul educaţiei parentale din
România. Există, de asemenea, posibilitatea să existe mai multe organizaţii care oferă programe de educaţie parentală, dar
activitatea acestora să nu fie cunoscută la nivel local de către
DGASPC, ci ele să lucreze în parteneriat cu alte categorii de
instituţii publice (inspectorate şcolare, şcoli, grădiniţe, spitale
de pediatri, maternităţi etc. Prin urmare, principalele limite metodologice ale acestui studiu vin din faptul că nu a putut fi asigurată completitudinea datelor prin includerea în studiu a tuturor furnizorilor de programe de educaţie pentru părinţi. Pentru
creşterea validităţii concluziilor noastre, am realizat triangularea surselor de date, coroborând, în etapa de analiză, datele obţinute prin chestionar cu datele documentate în Registrul unic
al serviciilor sociale, administrat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care conţine lista furnizorilor de servicii
sociale acreditate şi cu cele cuprinse în manualele de educaţie
parentală şi în ghidurile pentru părinţi ale principalilor furnizori
de programe de educaţie parentală la nivel naţional: Holt România, Step by Step, Fundaţia Copiii Noştri, Salvaţi Copiii. De
asemenea, o altă sursă publică importantă de date au fost siteurile web care prezintă informaţii legate de cursuri de educaţie
parentală.
Lipsa datelor privind furnizorii şi programele de educaţie parentală
Deşi multe organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale recunosc importanţa educaţiei parentale şi beneficiilor
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acestora, atât asupra părinţilor, cât şi asupra copiilor, documentarea realizată de noi surprinde faptul că numărul organizaţiilor
care au dezvoltat programe de educaţie a părinţilor ca servicii
independente şi autonome pentru susţinerea şi consolidarea
parentingului şi a familiei este foarte mic. În fapt, la nivel naţional noi am identificat doar patru furnizori ai unor astfel de
programe naţionale; mult mai frecventă este situaţia în care
programele de educaţie parentală sunt o componentă a altor
programe sociale şi educaţionale de susţinere a familiei şi
parentingului. Analiza datelor din cadrul Registrului Electronic
Unic al Serviciilor Sociale, administrat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale ne arată slaba identitate a programelor de educaţie parentală din România. Din cei 2670 de
furnizori acreditaţi să desfăşoare servicii sociale, există doar
două organizaţii care au acreditate programele de educaţie parentală ca servicii independente de către Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale; este vorba de Holt România, care
are acreditare pentru programul de educaţie parentală în judeţul
Iaşi şi Fundaţia Copiii Noştri, acreditată în Bucureşti. Alte organizaţii includ educaţia parentală, ca program complementar
sau serviciu suplimentar, acordat în cadrul unor centre de consiliere şi sprijin pentru copil şi familie.
Pe paginile proprii de web ale organizaţiilor care desfăşoară programe de educaţie parentală, atât la nivel local, cât şi
la nivel naţional, sunt prezentate informaţii foarte generale
despre propriile programe de educaţie parentală, fără detalii
despre tematica programului, forma de organizare, materiale
informative, statistici etc. Informaţiile prezente pe site-uri web
ale organizaţiilor se rezumă, de cele mai multe ori, la declararea cursului de educaţie parentală ca parte a serviciilor oferite
de organizaţie şi precizarea grupurilor ţintă beneficiare ale
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acestui serviciu; de asemenea, sunt argumentate necesitatea
educaţiei parentale şi beneficiile acesteia pentru părinţii zilelor
noastre1. Cu toate acestea, sunt şi furnizori de educaţie parentală care prezintă mai multe detalii despre aceste cursuri, precum tematica, durata, modul de organizare2. Aceasta lipsă de
informaţii detaliate în acest domeniu indică o slabă marketizare
a acestor servicii şi nivelul incipient de dezvoltare a pieţei serviciilor sociale adresate parentingului. Rata mică de răspuns a
furnizorilor la solicitarea noastră de a completa datele chestionarului pentru întocmirea catalogului naţional al furnizorilor de
programe de educaţie pentru părinţi (60%) indică un interes
destul de scăzut al organizaţiilor şi instituţiilor care activează în
acest domeniu de a promova acest serviciu şi de a fi prezenţi în
cadrul unei reţele naţionale focalizată pe educaţia părinţilor.
Modalităţi de abordare a educaţiei parentale
Pentru identificarea modului în care programele de educaţie parentală participă la dezvoltarea abilităţilor părinţilor, am
luat în considerare un descriptor care se referă la modalitatea
de abordare a parentalităţii şi a familiei. Astfel, am identificat
patru modalităţi principale inspirate de modelul lui Carter
(1996), după cum urmează:
- abordare sistemică/ centrată pe sistemul familial, care
pune accent pe faptul că familia este văzută ca un sistem,
cu elemente care îndeplinesc anumite funcţii specifice;
funcţiile parentale sunt considerate, deseori implicit, de
către furnizorii de programe ca fiind axele principale ce
ghidează prescripţiile cu privire la rolurile de părinte,
modalităţile în care funcţiile parentale se adaptează diverselor nevoi ale copiilor etc. Programele de educaţie pa33
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rentală care folosesc în principal abordarea sistemică au,
în general, tendinţa de a pune accent pe latura normativă,
oferind în principal sfaturi şi soluţii pentru diferite situaţii
particulare; tendinţa de transmitere către părinţi a prescripţiilor este susţinută de operarea definiţiilor privind
bunul părinte, funcţionalitatea rolurilor parentale etc. În
documentarea noastră, datele furnizate de organizaţiile
care oferă programe de educaţie parentală arată că 6 din
cele 18 programe incluse în catalogul furnizorilor revendică afilierea la o abordare sistemică (Vezi Anexa 1).
- empowerment şi participare este abordarea care pune
accent în primul rând pe participarea părinţilor, pe implicarea acestora în dezvoltarea propriilor abilităţi parentale şi pe dezvoltarea unui model reflexiv de producere a unor schimbări sustenabile în comportamentele
părinţilor. În acest model, părintele este participant la
structurarea şi consolidarea acestor prescripţii, fiind
considerat expert în ceea ce priveşte experienţele cu
proprii copii; caracterul responsiv al programului de
educaţie parentală evidenţiază importanţa dezvoltării
abilităţilor părinţilor de a identifica şi valorifica corespunzător resursele interne şi externe (la nivelul reţelelor
sociale) de parenting, cele mai adecvate în diverse contexte particulare. Cele mai multe dintre programele analizate (11 organizaţii din 18) raportează prezenţa acestei
abordări în programele de educaţie a părinţilor
(www.educatieparentala.ro).
- bazată pe comunitate / sensibilă la cultura şi valorile
locale este abordarea care ţine cont de specificul cultural al grupurilor de părinţi participanţi, de convingerile
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şi valorile acestora, de condiţiile specifice ale vieţii şi
parentalităţii care caracterizează diferite medii sociale.
Este abordarea cea mai puţin frecventă în programele
analizate, respectiv 2 programe din 18 declară că au o
abordare a parentingului sensibilă la modelul cultural
local şi valorile locale (www.educatieparentala.ro).
- interdisciplinară / cu infrastructură colaborativă în
care sunt implicaţi specialişti din diferite domenii este
modalitatea de abordare prin care sunt oferite informaţii
din domenii diverse de către personal cu un background
profesional diferit. Aceasta este o caracteristică fie a
unor programe naţionale care au dezvoltat reţele de educatori parentali cu expertiză diversă (asistenţi sociali,
asistenţi medicali, profesori, educatori, psihologi etc.),
fie a unor programe locale destinate în principal părinţilor care au copii cu dizabilităţi (astfel, educatorii parentali sunt şi din categorii profesionale centrate pe lucru
cu copilul cu nevoi speciale, precum: logopezi, kinetoterapeuţi, medici, consilieri educaţionali, psihologi clinicieni etc.). În această categorie, am identificat 6 programe din cele 18 analizate (www.educatieparentala.ro).
Datele culese arată că din cele 18 organizaţii prezente în
catalogul furnizorilor de educaţie parentală niciuna nu
consideră că înglobează toate cele 4 perspective enunţate mai sus.
În general, programele de educaţie parentală din România se centrează, în mod special, pe familie, aspectele legate de
reprezentarea copilului în relaţie cu diferite instituţii sunt prezentate în plan secund. Premisa de la care pornesc aceste programe este aceea că părinţii au nevoie de informaţii, metode,
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tehnici care să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale. Modelele de abordare centrate pe familie (elaborarea şi promovarea
unor prescripţii focalizate exclusiv pe relaţiile intrafamiliale)
reuşesc să reducă problemele emoţionale ale copiilor şi să dezvolte abilităţi de comunicare şi relaţionare între părinţi şi copii,
dar nu aduc îmbunătăţiri semnificative ale comportamentelor şi
abilităţilor de relaţionare a copiilor cu alte medii în afara familiei (grupuri de egali sau alte persoane din afara familiei)
(Wyatt Kaminski et al, 2008).
Locul unde se organizează programe de educaţie parentală
Organizarea în spaţii neutre de întâlnire. Sunt cursurile
care se desfăşoară în spaţii aflate în afara instituţiilor de protecţie socială, a celor medicale sau a celor de educaţie. Din cele
18 programe analizate, jumătate dintre acestea declară că se
desfăşoară în spaţii neutre (de exemplu: sedii ale primăriilor,
spaţii
private
ale
organizaţiilor
nonguvernamentale
(www.educatieparentala.ro).
La domiciliul familiei sunt de obicei considerate programele care au o componentă de educaţie, axată în principal pe
informare. Sunt programe locale care vizează în principal familiile care au copii cu dizabilităţi (au fost identificate 3 astfel de
programe).
În instituţii de îngrijire, medicale şi educaţionale. De
exemplu, maternitate/ centre de plasament/ grădiniţe/ şcoli/
centre de zi. Cursurile de educaţie pentru părinţi se desfăşoară
preponderent în grădiniţe şi şcoli, dar şi în centre de zi sau centre de recuperare destinate copiilor cu dizabilităţi. 12 din cele
18 programe analizate se desfăşoară în instituţii de educaţie sau
de îngrijire.
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Educaţia parentală online este o formă care aflată la debut în România (Un singur curs online este promovat pe site de
către Fundaţia Copiii Noştri). Dincolo de o logistică dezvoltată
(internet, materiale interactive online, instrumente special concepute pentru utilizarea online etc.) nu există încă o practică
susţinută în ceea ce priveşte dezvoltarea unor programe de educaţie parentală online. Aceasta este condiţionată şi de faptul că
educaţia parentală în România este încă într-o etapă incipientă
de dezvoltare, este focalizată în principal pe familii vulnerabile
şi defavorizate, care nu au acces la astfel de servicii şi nu au
abilităţi de utilizare a unor astfel de instrumente.
Durata şi frecvenţa programelor de educaţie parentală
În ceea ce priveşte durata programelor de educaţie parentală şi frecvenţa întâlnirilor există puţine cercetări care explorează durata optimă a unui program de educaţie parentală eficient, sau frecevenţa optimă a întâlnirilor. Furnizorii de educaţie
parentală, pe baza reflecţiei asupra practicilor desfăşurate, acceptă ideea că sunt mai eficiente programele cu durată mai mare, acestea oferind posibilitatea producerii unor schimbări la
nivelul atitudinilor şi competenţelor părinţilor, exersării interacţiunilor în cadrul grupului de părinţi şi consolidării unor
comportamente ale participanţilor. Durata cursurilor şi frecvenţa întâlnirilor variază în funcţie de program, de resursele organizaţiei, de grupurile ţintă şi de modelul dezvoltat de fiecare
organizaţie în parte. Sunt programe care presupun întâlniri săptămânale ale părinţilor pe o perioadă de 8-9 săptămâni, întâlniri
lunare timp de 7-9 luni sau chiar întâlniri trimestriale. Eterogenitatea programelor este extrem de accentuată din punct de vedere al modului în care sunt gestionate în timp.
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Cine sunt educatorii parentali?
Educatorul parental are un rol cheie în facilitarea procesului de interacţiune dintre părinţi, în oferirea cadrelor de referinţă şi de discuţie din cadrul întâlnirilor, în crearea unei atmosfere de încredere lipsită de tensiuni (Bertelli, 2010). Atunci
când vorbim de educatorii parentali, trebuie să luăm în considerare câteva aspecte care ţin atât de pregătirea specializată a
acestora, de tipul formării profesionale iniţiale, sistemul de
acreditare şi de procesul de supervizare a acestora.
Formarea educatorilor parentali
Analiza programelor de educaţie parentală din România
ne oferă informaţii relevante în ceea ce priveşte programele de
formare specializată care sunt oferite educatorilor parentali. Pe
baza acesteia, considerăm necesară sublinierea câtorva aspecte
întâlnite în aceste programe:
- Pe piaţa serviciilor de educaţie parentală există educatori parentali formaţi în diferite programe, după diferite
modele, mai ales importate din experienţa internaţională.
- Durata programelor de formare teoretică şi practică a educatorilor parentali variază de la un program la altul, fără să
putem stabilim un număr mediu de ore necesar pregătirii
acestora. Singurul program care precizează numărul de ore
de formare a educatorilor parentali este cel furnizat de Holt
România - 40 de ore pregătire teoretică şi 40 ore de pregătire practică (www.educatieparentala.ro).
- Există programe de educaţie parentală locale care sunt
oferite de specialişti din diverse domenii care nu au
nicio pregătire specializată în domeniul educaţiei parentale, expertiza lor în lucru cu copilului fiind considerată
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suficientă pentru a oferi programe de formare părinţilor.
- Există un deficit de training şi pregătire în domeniul educaţiei parentale, mai ales în ceea ce priveşte programele
de la nivel local, unde s-au dezvoltat cursuri ad hoc,
valorificându-se background-ul profesional şi experienţa
practică în domeniul social a practicienilor din organizaţii
(psihologi, asistenţi sociali, pshihopedagogi etc.).
- Programele de educaţie parentală, la nivel naţional, sunt
caracterizate de standarde ambigue pentru formare şi
pentru practică, situaţie complicată şi de caracterul
multidisciplinar al domeniului (pot fi educatori parentali
profesionişti cu background diferit, iar cel care oferă
cursul filtrează informaţiile din curriculum prin propria
formare).
Background-ul profesional
Analiza programelor de educaţie parentală aduce în atenţie caracterul emergent şi eclectic al domeniului educaţiei parentale, pe de o parte, precum şi diversitatea calificărilor iniţiale a specialiştilor care oferă programe de educaţie parentală.
Analiza acestor programe evidenţiază mai multe direcţii ale
educaţiei parentale:
- există programe de educaţie parentală care sunt orientate către mediul şcolar şi preşcolar, programe care sunt
destinate părinţilor care au copii cuprinşi în sistemul de
învăţământ şi educatorii parentali sunt cadre didactice;
cele mai multe dintre aceste programe se desfăşoară în
spaţii ale instituţiilor de învăţământ;
- programe destinate copiilor de vârstă mică (0-3 ani) în
care educatorii parentali sunt asistenţi sociali, asistenţi
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medicali şi medici, iar părinţii fac parte din categorii
vulnerabile şi defavorizate; în acest caz, programele se
desfăşoară, de obicei, în spaţii neutre (primării sau centre de resurse pentru părinţi şi copii) sau în unităţi medicale (maternităţi sau secţii de pediatrie);
- programe destinate părinţilor care au copii cu dizabilităţi ce sunt oferite de personal cu profesii care au un
rol important în recuperarea copiilor (psihologi, logopezi, kinetoterapeuţi, medici, psihoterapeuţi etc.).
În sens general, se poate observa că programele locale de
educaţie parentală au o orientare de inspiraţie predominant psihologică (inspirată de teoriile psihologice ale dezvoltării copilului), iar programele naţionale se axează mai ales pe latura
socială (punând accent pe aspectele sociale ale parentalităţii,
copilăriei, familiei şi rolurilor parentale şi valorificând teoria
învăţării sociale). Predominanţa uneia sau alteia dintre aceste
orientări nu o exclude pe cealaltă, ci mai degrabă o utilizează în
acest univers eclectic al prescripţiilor destinate părinţilor. Chiar
dacă lecturile privind parentalitatea şi copilăria sunt diferite,
fiecare dintre programele analizate scoate în evidenţă anumite
aspecte pe care le consideră, direct sau implicit, ca fiind mai
importante pentru părinţi.
Sistemul de acreditare a educatorilor parentali
Acreditarea educatorilor parentali este un subiect care nu
este dezvoltat ca practică generalizată în domeniul programelor
de educaţie parentală. Lipsa unui sistem de acreditare este legată de lipsa unei infrastructuri naţionale / regionale de educaţie
parentală şi de inexistenţa unui proces de supervizare la nivelul
multor furnizori de astfel de programe. Cele mai multe dintre
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programele de educaţie parentală nu funcţionează cu educatori
parentali acreditaţi; doar pregătirea de bază dintr-un anumit
domeniu este considerată de organizaţiile furnizoare ca fiind
suficientă pentru oferirea unor programe de formare. Participarea unor specialişti la diferite traininguri în educaţie parentală
este considerată ca fiind o formă de acreditare pe durată nedeterminată. În mică măsură, doar programele naţionale au experimentat acreditarea educatorilor parentali pentru modelele
proprii, dezvoltând un sistem de acreditare periodică a educatorilor parentali. Din cele 18 organizaţii care au completat chestionarul online, o singură organizaţie raportează un sistem
propriu de acreditare a educatorilor parentali şi standarde
stabilite pentru reacreditarea acestora, iar perioada de valabilitate a acreditării este de un an (Holt România, vezi
www.educatieparentala.ro). Situaţia acreditării educatorilor parentali formaţi în celelate programe naţionale nu sunt prezente
în Catalogul furnizorilor de educaţie parentală şi nici pe siteurile proprii.
Procesul de supervizare a educatorilor parentali
Cele mai multe programe sunt oferite fără nicio formă de
supervizare sau cu o supervizare slabă, puţin frecventă. Acest
lucru afectează calitatea serviciilor de educaţie parentală şi
dezvoltarea acestora, flexibilitatea programelor la valorile familiale şi responsivitatea faţă de nevoile părinţilor aflate în
permanenţă schimbare. În general, programele locale de educaţie parentală, care nu sunt incluse într-un sistem naţional, sunt
generate fie de iniţiative locale (asociaţii ale părinţilor cu
dizabilităţi, specialişti care au identificat nevoia părinţilor sau a
copiilor) sunt programe ad hoc care se axează prioritar pe
transmiterea de informaţii către părinţi sau pe dezvoltarea unor
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abilităţi de lucru pentru reabilitarea copiilor cu nevoi speciale.
Lipsa supervizării este amplificată şi de lipsa unor resurse financiare stabile alocate programelor de educaţie parentală,
acestea fiind dependente de existenţa unor programe de finanţare care sprijină educaţia parentală, autorităţile locale fiind puţin implicate în susţinerea educaţiei parentale. Supervizarea
este, de asemenea, un domeniu puţin valorizat ca practică în
România, nu numai în domeniul educaţiei parentale, ci la nivelul întregului sistem de servicii sociale, fiind mai mult un deziderat decât o realitate. Pe de altă parte, chiar dacă au fost dezvoltate programe de master pentru calificarea supervizorilor,
sistemul serviciilor sociale nu a încorporat această practică,
chiar dacă este stipulată obligativitatea acesteia în diferite standarde minime de lucru.
Intensitatea programelor de educaţie parentală
Acest descriptor urmăreşte să surprindă nivelul intensităţii intervenţiei educatorului parental, de la simpla informare a
părinţilor până la intervenţie clinică complexă asupra acestora.
Întâlnim mai multe tipuri de programe în funcţie de acest descriptor:
- Programe de informare. Sunt programele care urmăresc
în principal să ofere informaţii părinţilor prin diverse
canale, în ceea ce priveşte drepturile copilului, responsabilităţile parentale, nevoi ale copiilor, noţiuni despre
dezvoltarea copilului, despre igienă, boli, alăptarea nounăscutului, vaccinări, îngrijirea copilului etc. În general,
cele mai frecvente informaţii oferite părinţilor (în cadrul
unor campanii de informare) sunt cele legate de aspectele medicale, fiind însoţite permanent de sfatul de a con42
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sulta medicul. Din această categorie fac parte şi programe de informare din maternităţi sau secţii de pediatrie, care pun accent pe îngrijirea, nutriţia şi observarea
copilului de vârstă mică. Cele legate de educaţie, drepturile copilului şi alte situaţii (în special critice) sunt
sporadice şi dependente de finanţările externe. Din cele
18 programe de educaţie parentală analizate, 8 au o
componentă de informare a părinţilor.
- Workshop-ul este considerat a fi “primul nivel real de
educaţie parentală” (Carter, 1996, p. 10) pentru că se reduce asimetria puterii dintre specialist şi participanţi în
condiţiile unor interacţiuni intense în cadrul grupului şi
se poate realiza funcţia de empowerment a părinţilor.
Este forma cea mai invocată de către furnizorii de servicii de educaţie parentală (10 furnizori din 18), considerată a fi mai adecvată unei intervenţii de grup specializate, dar care păstrează rolul de specialist şi expert al
educatorului parental.
- Grupuri de discuţii sau grupuri de suport. Sunt considerate forme de organizare a educaţiei parentale care pun
accent pe latura reflexivă şi pe rolul de facilitator al
educatorului parental. Este o formă care potenţează specificul cultural al mediului în care se desfăşoară programul de educaţie parentală, valorifică experienţa părinţilor şi susţine caracterul de empowerment al
programului. Din cele 18 organizaţii analizate, 8 apelează şi la astfel de modalităţi de organizare a cursurilor de
educaţie parentală.
- Evaluare sistematică şi intervenţie planificată implică
vizite la domiciliu şi grup de lucru intensiv, specializat
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pentru diferite aspecte ale exercitării parentalităţii în
condiţii existenţei unei probleme specifice. Această
formă de organizare a cursurilor de educaţie parentală a
fost identificată în practica a două organizaţii care oferă
servicii de educaţie parentală pentru părinţii care au copii cu dizabilităţi.
- Intervenţie clinică. Este tipul de intervenţie destinat părinţilor care se confruntă cu diferite probleme care creează disfuncţii majore în familie, ce afectează relaţiile
cu copiii şi generează crize majore în mediul familial. În
cazul programelor analizate, intervenţia clinică este planificată în cadrul programelor mici (cu un număr redus
de beneficiari) şi care se concentrează asupra unor categorii de părinţi cu probleme specifice (adolescenţi delincvenţi, adolescenţi cu dizabilităţi etc.) şi are nevoie
de o expertiză specifică în domeniul terapeutic sau clinic (nu orice educator parental este capabil de intervenţie clinică, pentru această este necesară o pregătire specializată). Acest tip de organizare a fost precizat în
cadrul chestionarului de către 5 organizaţii din cele 18
prezente în studiu.
Diversitatea culturală
Un număr foarte mic din programele de educaţie parentală prezente în catalogul furnizorilor declară că sunt adaptate
diversităţii culturale (doar două din cele 18 organizaţii ţin cont
de diversitatea culturală în oferirea programelor de educaţie a
părinţilor). Programele de educaţie parentală sunt adaptate mai
degrabă unor caracteristici privind vârsta copiilor, problemelor
copiilor decât la caracteristicile socio-culturale ale populaţiei.
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Programele de educaţie parentală analizate sunt adaptate culturilor locale ale diverselor grupuri de beneficiari selectaţi în
funcţie de caracteristici ale copilului şi de condiţiile socioeconomice, dar iau puţin în considerare diferenţele culturale ale
diferitelor grupuri (familii cu mulţi copii, familii de etnie romă,
familii monoparentale etc.). Programele de educaţie parentală
sunt puţin deschise în ceea ce priveşte implicarea părinţilor la
designul, managementul sau realizarea programelor de educaţie
parentală, oferind în general prescripţii, reţete şi soluţii la problemele părinţilor. O posibilă explicaţie a acestei situaţii este
faptul că cele mai multe dintre programele de educaţie parentală care se derulează la nivel naţional şi pe baza unor curricula
structurate sunt importate din experienţa internaţională, în general prin intermediul traducerii manualelor din străinătate.
Aceste materiale constituie „nucleul dur” al programului, iar
adaptarea programelor la specificul românesc se realizează în
general prin flexibilizarea numărului de întâlniri, prin libertatea
părinţilor de a propune teme de interes specific (Holt România,
2010; Salvaţi Copiii, 2008).
Grupurile ţintă
Reprezintă grupurile de părinţi participanţi la programe
de educaţie parentală. O parte dintre furnizori au o paletă mai
largă în ceea ce priveşte grupurile ţintă cărora le sunt adresate
programele de educaţie parentală. Situaţia programelor în funcţie de caracteristicile participanţilor se prezintă astfel:

45

Educaţia parentală în România
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grup ţintă

Nr. de programe

Programe destinate viitorilor părinţi
Programe destinate gravidelor
Familii cu copii de vârste 0-3 ani
Familii cu preşcolari
Familii cu copii cuprinşi în clasele
I-IV
Familii cu copii cuprinşi în clasele
V-VIII
Familii cu adolescenţi
Familii cu venituri mici
Familii din diferite culturi etnice specifice
Familii din mediul rural
Familii din mediul urban
Familii cu copii cu dizabilităţi
Familii adoptatoare
Asistenţi maternali profesionişti
Alte categorii de îngrijitori (rude,
bunici)

2
2
3
8
10
9
6
8
4
7
10
7
4
10
7

Sursa: www.educatieparentala.ro

Finanţarea programelor de educaţie parentală
Finanţarea programelor de educaţie parentală rămâne încă o problemă nerezolvată, în condiţiile în care retoricile instituţionale de la nivel naţional şi local afirmă importanţa acestei
modalităţi pentru prevenirea diferitelor probleme (abuz asupra
copilului, separarea copilului de familia sa, abandon şcolar, neglijare, exploatare prin muncă etc.). Datele oferite de organizaţiile care desfăşoară programe de educaţie parentală în România
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ne arată faptul că principala resursă financiară care susţine
aceste tipuri de servicii este cea proprie (11 organizaţii din 18)
şi a finanţărilor private (7 organizaţii). De finanţare publică beneficiază doar patru furnizori de educaţie parentală, iar trei dintre furnizori asigură servicii de educaţie parentală prin contribuţia participanţilor (www.educatieparentala.ro). Inexistenţa
unui sistem naţional sau local de finanţare a unor astfel de programe, lipsa de continuitate a finanţării conduc la scăderea
drastică a eficienţei unor astfel de servicii sociale.
Caracteristici ale conţinuturilor programelor de educaţie parentală
Diversitatea conţinuturilor
Conţinuturile programelor de educaţie parentală sunt extrem de diverse, şi chiar atunci când sunt aceleaşi teme (cum ar
fi disciplinarea pozitivă, diminuarea stresului parental, de
exemplu) modalităţile de abordare sunt diferite. În cadrul unor
programe locale nu au putut fi identificate cu acurateţe temele
abordate, acestea având mai mult un caracter general privind
modalităţile de abordare a părinţilor de către specialist, decât
un nucleu clar de teme menite să consolideze abilităţile parentale. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că astfel de programe locale valorifică în primul rând background-ul profesional al educatorilor parentali (psihologi, asistenţi sociali,
psihopedagogi) care-şi pune amprenta pe conţinuturi şi pe alegerea temelor pentru părinţi. Programele naţionale, care au o
perioadă mai mare de timp de când sunt furnizate, au o arie mai
largă de răspândire geografică şi o bază coerentă teoretică, conţin teme care pun accent pe: dezvoltarea copilului, rolurile parentale, disciplinarea pozitivă, comunicarea şi relaţionarea pă47
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rinte-copil, comportamente ale copilului şi reacţii ale părinţilor
etc. Problema care se pune în această eterogenitate teoretică şi
practică a programelor de educaţie parentală este cea referitoare la mecanismele prin se poate trece de la diversitatea modelelor programelor de educaţie parentală către un nucleu al competenţelor de bază, care să fie asumat de furnizorii de educaţie
parentală şi care să constituie un punct de sprijin în consolidarea programelor de educaţie a părinţilor din România.
Adaptarea conţinuturilor şi participarea tatălui în programele de educaţie parentală
Analiza conţinuturilor programelor de educaţie parentală
arată faptul că există o predominanţă în ceea ce priveşte orientarea acestora în mod predilect pentru mame. Chiar dacă în
manualele de educaţie parentală cel mai adesea este invocat
„părintele”, sunt foarte puţine situaţiile în care există mesaje
adresate specific tatălui (o încercare în acest sens o reprezintă
materialele realizate de Fundaţia Copiii Noştri, focalizate pe
participarea taţilor). În literatura de evaluare a eficienţei programelor de educaţie parentală, slaba participare a tatălui la
acest tip de programe este pusă în general pe seama lipsei specificităţii mesajelor pentru taţi şi de asemenea, pe o lipsă de
adaptare a lipsei de adaptare a metodologiilor şi a conţinuturilor la nevoile specifice ale taţilor în relaţie cu proprii copii şi cu
restul mediului familial.
Feminizarea educaţiei parentale în România
Un alt fenomen pe care dorim să-l subliniem este cel referitor la feminizarea educaţiei parentale în România (atât în
ceea ce priveşte educatorii parentali, cât şi participanţii). Beneficiarii sunt preponderent mamele (chiar dacă se adresează şi
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taţilor), cei mai mulţi participanţi fiind de gen feminin, rata de
participare a taţilor fiind foarte modestă. Creşterea ratei de participare a taţilor la programe de educaţie parentală este unul
dintre obiectivele furnizorilor la nivel internaţional. De asemenea, şi educatorii parentali sunt în majoritate femei, iar acest
fenomen de feminizare a domeniului este explicabil datorită
modelului cultural care asociază rolurile de îngrijire şi educare
a copilului cu imaginea femeii.
Concentrarea pe relaţia părinte - copil
Programele de educaţie parentală analizate se concentrează preponderent pe relaţia părinte-copil, mai puţin pe dezvoltarea competenţei părintelui de a reprezenta interesele copilului în diverse arene sociale (cea de a patra competenţă din
modelul lui Small şi Eastman, 1991).
Obstacole în realizarea educaţiei parentale
Dincolo de intenţia furnizorilor de educaţie parentală de a
atrage cât mai mulţi părinţi în astfel de programe, au fost identificate o serie de obstacole în realizarea programelor, bariere
care depind atât de părinţi, cât şi de sprijinul din partea autorităţilor locale:
- Disponibilitatea părinţilor / absenţa motivaţiei. Dincolo de organizarea timpului (invocată deseori ca imposibilitate a părinţilor de a participa la cursuri de educaţie
parentală), părinţii au tendinţa de a se considera buni părinţi, fără a considera că pentru exercitarea parentalităţii
au nevoie de cursuri specializate.
- Dificultăţi de a identifica părinţi care au caracteristici
comune. Aceasta dificultate este plasată în sfera practicii
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furnizorilor de programe pentru a identifica părinţi cu
caracteristici comune. Cel mai uzitat criteriu de selecţie
a părinţilor este cel referitor la vârsta copiilor; de aceea,
concentrându-se pe anumite arii de expertiză, mulţi dintre furnizorii de servicii păstrează acest criteriu în definirea şi consolidarea identităţii programului (programe
pentru părinţi cu copii de vârstă mică, cu copii preşcolari, cu copii şcolari etc.).
- Calitatea şi competenţele educatorilor. Studiile de evaluare internaţională a programelor de educaţie arată că
educatorii parentali sunt mai importanţi pentru beneficiari decât conţinuturile predate. Prin urmare, calitatea şi
competenţele educatorilor sunt un element fundamental
pentru eficienţa acestor programe. Plasate într-un univers extrem de dinamic, programele de educaţie parentală sunt provocate să producă rafinări ale prescripţiilor
instituţionale şi să pregătească profesioniştii capabili să
le transmită adecvat conţinuturile programului. În lipsa
unui sistem coerent de pregătire profesională, pentru
dezvoltarea unui nucleu comun de competenţe destinat
diferiţilor profesionişti care au specializări diferite, programele de educaţie parentală se bucură de puţină vizibilitate şi prestigiu social.
- Absenţa măsurilor de suport din partea autorităţilor.
Educaţia parentală se bucură încă de puţin sprijin din
partea autorităţilor centrale şi locale. Deşi unul dintre
programe a fost susţinut în mod constant, începând din
anul 2000, şi preluat în infrastructura şcolară de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2005, cea mai
mare parte a programelor de educaţie parentală nu bene50
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ficiază de o alocare de resurse din bugetele publice, de
promovarea lor, de susţinere prin infrastructura specifică cu spaţii, resurse umane etc. Lipsa de continuitate a
finanţării programelor de educaţie parentală este cel mai
invocat element critic pentru succesul acestor programe.
Practic, au fost identificate doar mici programe locale
de educaţie a părinţilor iniţiate de autorităţi sau care
sunt susţinute de acestea. Autorităţile locale nu au dezvoltat mecanisme de susţinere a unor programe de educaţie parentală proprii sau de susţinere financiară a celor
oferite de furnizori privaţi. Un element deosebit de sensibil este lipsa serviciilor de educaţie parentală în cadrul
DGASPC, unde programele de educaţie parentală trebuie
folosite cu scopul remedial, de recuperare a parentalităţii deficitare şi disfuncţionale sau cu scopul de a pregăti funcţionarea parentală pentru diferite categorii de
părinţi (ex. părinţi adoptatori). Deşi intrarea părinţilor în
programe de educaţie parentală este obligatorie în cadrul unor proceduri, cum ar reintegrarea familială a copiilor din sistemul de protecţie, acestea nu se realizează
în fapt şi sunt înlocuite de scurte sesiuni de consiliere a
părinţilor, întrevederi, vizite la domiciliu etc.
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Recomandări
Dezvoltarea unor standarde profesionale în
domeniul educaţiei parentale
Diversitatea programelor de educaţie parentală, diversitatea specializărilor persoanelor implicate în educaţie parentală,
caracterul eclectic al acestei practici, puţin dezvoltate în România, în condiţiile lipsei unui sistem coerent de formare, certificare şi supervizare a educatorilor parentali susţine nevoia elaborării unor standarde profesionale necesare dezvoltării unui
nucleu comun de competenţe care să sprijine dezvoltarea educaţiei parentale şi asigurarea unui mecanism flexibil de adaptare a acestor programe la culturile locale şi familiale.

Trecerea de la intervenţie la prevenire
Domeniul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării prin
muncă, a abandonului etc. este subfinanţat, slab profesionalizat
la nivelul SPAS, iar programele de prevenire sunt fragmentate,
selective, adeseori izolate; nu urmăresc pe perioade mai lungi
de timp efecte asupra unor segmente specifice de populaţii, ceea ce face imposibilă măsurarea efectelor şi persistenţa în timp
a efectelor scontate. Educaţia parentală poate constitui una dintre direcţiile cele mai importante şi eficiente în dezvoltarea
programelor de prevenire, care presupune costuri reduse în
comparaţie cu cele ale unor măsuri de protecţie sau de intervenţie specializată.
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Finanţarea din fonduri publice
Asumarea de către autorităţile centrale şi locale a finanţării serviciilor de prevenire, care să includă programe concrete
de educaţie parentală (şi nu doar declaraţii de intenţie). Educaţia parentală, ca strategie fundamentală de prevenire a unor fenomene indezirabile precum: abuzul asupra copilului, delincvenţa juvenilă, eşecul şi abandonul şcolar, poate fi considerată
eficientă când modifică comportamentele parentale în sensul
satisfacerii nevoilor de dezvoltare a copiilor. Pentru modelarea
pozitivă a comportamentelor este necesară îndeplinirea a cel
puţin două condiţii: a) implicarea unui număr cât mai mare de
părinţi în programele de educaţie parentală, astfel încât să apară
reţele sociale care să sprijine promovarea unor modele şi menţinerea achiziţiilor realizate în cadrul programelor; b) implicarea reprezentanţilor instituţiilor din comunitate (primărie, biserică, poliţie, şcoală, dispensar) ca beneficiari ai programelor de
educaţie parentală şi promotori ai unei filosofii (principii, valori, credinţe) şi modele dezirabile de parenting; c) asigurarea
continuităţii finanţării unor astfel de programe, ca premisă de
construcţie a unor comunităţi educative pentru părinţi.

Dezvoltarea unui sistem coerent naţional
Educaţia parentală are nevoie de o bază solidă nu doar de
programe pilot desfăşurate în diferite arii medicale, sociale şi
educaţionale. De aceea, implementarea Strategiei Naţionale
Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale,
care include educaţia părinţilor ca parte integrantă a educaţiei
permanente poate fundamenta bazele pentru constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea unui sistem naţional, integrat de educa53
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ţie parentală. Chiar dacă, la nivel declarativ se recunoaşte de
către diverse instituţii publice a importanţei educaţiei parentale,
nu există nicio reglementare care că stipuleze nevoia sau obligativitatea educaţiei parentale. De aceea, se impune implementarea de politici publice în domeniul educaţiei parentale şi consolidarea unei infrastructuri de formare, de finanţare, de
certificare şi de supervizare, la care actualii furnizori de educaţie parentală pot contribui cu expertiză, asistenţă tehnică, modele etc.

Adaptarea conţinuturilor şi metodelor la
caracteristicile grupurilor ţintă
Adaptarea conţinuturilor şi metodelor la caracteristicile
diferite ale diverselor categorii de părinţi reprezintă o altă direcţie de dezvoltare pe care trebuie să o luăm în calcul. Programele de educaţie parentală trebuie să fie transparente şi
responsive faţă de valorile părinţilor, cultivând participarea părinţilor ca strategie de implicare şi învăţare; dezvoltarea componentei cu lucru cu părinţii iliteraţi (componentă orală şi grafică a conţinuturilor şi formelor de organizare practică a
cursurilor) poate fi o direcţie de intervenţie astfel încât să poată
fi impactate cele mai defavorizate categorii de părinţi. Astfel,
existenţa şi funcţionarea unui cadru formal pentru conceperea,
producerea şi distribuirea unor materiale de specialitate din
domeniul educaţiei parentale accesibile părinţilor poate constitui o formă de sprijinire a dezvoltării acestui domeniu în România.
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Extinderea programelor de educaţie parentală şi în rândul părinţilor cu reţele sociale mai extinse
Intervenţiile de scurtă durată şi care sunt oferite în segmente sociale izolate nu au efecte sustenabile în timp şi nu
permit schimbarea mentalităţii colective în sensul dorit. Extinderea adresabilităţii programelor de educaţie parentală pe categorii de părinţi cu reţele sociale extinse şi consolidate ar permite o promovare mai bună a programelor care ar putea contribui
la schimbarea comportamentelor parentale. Pe de altă parte,
pentru creşterea eficienţei programelor de educaţie parentală
este necesară extinderea acestora pe categorii mari de populaţie
şi furnizarea acestora pentru o perioadă lungă de timp.
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Anexa 1: Lista programelor care au completat chestionarul
online
Asociaţia LANGDON DOWN Oltenia Centrul Educaţional Teodora
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, Plopii fără Soţ
- Stres parental
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, Plopii fără Soţ
- Compare
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, Plopii fără Soţ
- Triplu P
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, Plopii fără Soţ
- Cum să devenim părinţi mai buni
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, Plopii fără Soţ
- Program de educaţie parentală adresat părinţilor cu copii adolescenţi
Centrul de Zi Sf. Andrei – Mediaş, Sibiu
Fundaţia de Sprijin Comunitar
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Fundaţia Star of Hope România
Fundaţia Un Copil, O Speranţă
Holt România
Parentime
Program de educaţie parentală Asociaţia Speranţa Andradei
Program de educaţie parentală Fundaţia Inocenţi
Program de educaţie parentală Organizaţia Salvaţi Copiii, filiala Suceava
World Vision Romania
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Anexa 2. Lista programelor pentru care au fost analizate
curricula
1. Fundaţia Copiii Noştri
2. Holt România
3. Salvaţi Copiii
4. Step by Step

1

http://www.terapiam.ro/educatia-parentala;
http://fcn61.wordpress.com/educatia-parentala/;
http://www.taraluiandrei.ro/Jurnal/post/2010/04/23/Cursuri-de-educatieparentala-la-Fundatia-Sensiblu.html;http://www.ruhama.ro/ro/noutati/73programe-de-educatie-parentala-initiate-de-fundatia-ruhama;
2
http://www.athenahospital.ro/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=119& Itemid=1&lang=en, www.holt.ro; www.holtis.ro;
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