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Abstract
The art of parenting was never neglected. Romanian Foundation “Our children“, together with Holland Embassy in

Romania and Netherlands Institute for Care and Welfare are working the project “Educate like this!“ in Romania. This
program is for parents who have children between 3-12 years old. During five weeks, parents learn abilities which are useful
for children education. Even if these abilities don't resolve all the problems, they have the possibility to influence the
children's behavior. The course has five interactive workshops in which parents work in teamwork and play games. These
stimulated parents and their motivation to participate to the course. To be a parent becomes a job which can be learnt and
parents are more interested in learning communication abilities for improving their relation with children.

Familia este prima instituţie socială care influenţează dezvoltarea omului. Cea dintâi şcoală a omului a fost familia.
Copilul necesită dragoste, disciplinare şi obţinerea treptată a unui grad de independenţă. El nu este vinovat dacă nu
corespunde aşteptărilor părinţilor, dacă copilul “real“ nu are calităţile copilului ideal. Copilul are dreptul la interacţiuni care
să le asigure siguranţa şi dezvoltarea fizică, comunicarea, educarea trăsăturilor pozitive, înţelegerea şi toleranţa. Părinţii
acceptă cu uşurinţă că ei nu sunt perfecţi, dar visează nişte copii perfecţi care să îndeplinească propriul lor ideal. Adaptarea
părinţilor la copilul real pe care trebuie să-l iubească cu calităţile şi defectele lui reprezintă un examen greu de trecut.

Educaţia părinţilor este un fenomen social necesar. Niciodată arta de a fi părinte nu a fost lăsată la voia întâmplării. Mari
lucrări clasice ale literaturii educative se adresează părinţilor: “Câteva idei despre educaţie“ de John Locke, sau unele lucrări
ale pedagogilor Pestalozzi sau Froebel. Problema autoeducaţiei este prezentă şi în lucrări româneşti: “Învăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Teodosie“. Cronicarul Dimitrie Cantemir în “Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea“ prezintă
importanţa cunoaşterii de sine, a exerciţiilor individuale şi a exemplelor în autoeducare.

Participarea părinţilor în cadrul sistemelor educaţionale permite asigurarea coerenţei educative şi îmbogăţirea culturală de
care copiii au nevoie. Prin intermediul Fundaţiei româneşti “Copiii noştri“ în colaborare cu Ambasada Regatului Olandei la
Bucureşti şi Institute for Care & Welfare Olanda se derulează în România proiectul “Educaţia aşa“. Proiectul se adresează
părinţilor care au copii cu vârste între 3 şi 12 ani. Pe parcursul a 5 săptămâni, părinţii îşi însuşesc abilităţi care sunt
folositoare chiar indispensabile pentru educarea copiilor. Aceste abilităţi nu rezolvă toate problemele, dar oferă posibilitatea
de a-i învăţa pe părinţi deprinderi care să le permită influenţarea comportamentului copiilor.

Cele cinci întâlniri cu părinţii se desfăşoară sub forma unor ateliere interactive în care munca în echipă, jocurile de rol, au
stimulat participarea părinţilor, iar implicarea lor în toate activităţile a creat motivaţia pentru participarea la toate cele cinci
cursuri. Temele supuse discuţiei sunt: acordarea atenţiei, aprecierea, interdicţii, izolarea, ignorarea, pedepsirea.

Obiectivele urmărite sunt:
- realizarea unei bune relaţii părinte-copil;
- prevenirea eventualelor probleme din comportamentul copiilor şi a spiralei negative pe care o determină acestea ;
- însuşirea de către părinţi a abilităţilor de comunicare pentru a îmbunătăţi comportamentul copiilor.
Cadrul teoretic este conceput conform teoriei sociale de învăţare şi se bazează pe comportamentul învăţat de copil. Copiii

dezvoltă o varietate de comportamente pe care de obicei le descoperă şi le însuşesc jucându-se. Acestea pot fi întărite sau
descurajate de reacţia pe care o au părinţii sau educatorii. La sfârşitul fiecărei şedinţe părinţii primesc câte o temă pentru
acasă care conţine un comportament ce trebuie exersat cu copilul. Temele sunt foarte importante pentru că vizează relaţia
părinte – copil.

Părinţii vizionează la fiecare curs 5-15 minute un film didactic. Acest film conţine situaţii problemă şi modalităţi de
rezolvare. Părinţii discută situaţiile prezentate şi situaţii similare din experienţa lor. În echipă şi individual caută soluţii la
problemele întâmpinate cu copiii. La finalul cursului directorul şcolii împreună cu formatorii le înmânează o diplomă de
“părinte“. După şase luni are loc o nouă întâlnire şi părinţii pot urma un nou modul de formare.

Educaţia părinţilor constituie o dimensiune a educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor, ea are drept scop formarea
conştiinţei educative a părinţilor în vederea îndrumării, îngrijirii şi educării copiilor. Arta de a fi părinte presupune eforturi
susţinute din partea  acestuia în a simţi, a învăţa, a gândi, a înfrunta situaţii problemă, alături de copil, cu înţelepciune şi
discernământ. Prin intermediul educaţiei părinţilor sub diferite forme: şcoala părinţilor, programe pentru părinţi, aceştia pot fi
sensibilizaţi asupra responsabilităţii imense pe care o au în educarea copiilor.

Cea mai bună ştiinţă a educaţiei este cea care îţi permite să citeşti în sufletul copilului ca într-o carte. Rostul educaţiei este
de a-l face puternic pe copil, de a-l creşte pentru el însuşi, pentru viitorul lui, pentru lumea în care va trăi, pentru că uităm de
cele mai multe ori că ei, copiii, vor creşte într-o astfel de lume decât cea în care am trăit şi ne-am format noi.

Educarea copiilor nu este un lucru greu dacă este înţeleasă ca o relaţie bine statutată, ca o relaţie între părinţi şi copii,
profesori şi elevi, care să-i ofere copilului rezolvarea necesităţilor fundamentale în această lume: iubire, timp, posibilitatea de
expresie, reguli, dezvoltarea forţelor şi aptitudinilor. Trebuie să fim capabili să le dezvoltăm elevilor spiritul, forţa şi
talentele. Educaţia trebuie să fie încurajatoare. În SUA se discută despre “ carnet de conducere pentru părinţi “.

Copiii sunt atât de diferiţi încât ar trebui să descoperim un program educaţional adecvat fiecăruia în parte. Sarcina
educaţiei este de a elabora strategii de supravieţuire şi integrare socială în aşa fel încât să fie cât mai eficientă şi mai puţin
traumatizantă pentru copii. Practic trebuie antrenat copilul pentru adaptarea la situaţiile pe care le va avea de depăşit în viaţa
de zi cu zi, iar părinţii trebuie să fie mereu alături de şcoală. Din slujba de părinte nu se demisionează şi nici nu se pleacă în
vacanţă.

Părinţii au înţeles că drumul ideal al educaţiei este să-ţi pui devreme copilul pe propriile picioare, să-l creşti autonom,
critic, curajos şi abil în situaţii conflictuale, să-i câştigi încrederea astfel încât să fie prietenul său cel mai bun.
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Părinţii bine intenţionaţi se perfecţionează permanent, trebuie să li se dea şanşa să vorbească despre educaţie, să caute
soluţii împreună cu alţi părinţi. Astfel, am organizat la şcoala noastră: seri ale părinţilor, săptămâna părinţilor, seara bunicilor,
zilele şcolii. A fi părinte devine o profesie care poate fi învăţată iar părinţii au fost foarte receptivi la informaţii privind
optimizarea relaţiilor cu copiii. Educaţia poate reuşi cu condiţia ca şi familia să o pregătească şi să o susţină.
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