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COPILUL  ȘI FAMILIA 

 

Familia este o unitate emoțională, iar o acțiune, o atitudine sau o emoție a unei persoane din 

grup îi afectează pe toți ceilalți. De asemenea, caracterul perturbat al relațiilor de acasă, afectează și 

alte relații (de la școală, de la serviciu, din societate). Relațiile de familie intense și agitate crează un 

model reprodus în orice loc din societate. În plus, anxietatea purtată cu sine, afectează orice gen de 

relație. De exemplu, alcoolul și drogurile pot fi utilizate de tineri și pentru a se izola sau distanța de 

familiile lor. În consumul de substanță, adolescenții îți găsesc o identitate diferită de cea a familiei lor. 

Copiii izolați emoțional de familiile lor, vor încerca deseori să își construiască o familie substitut într-o 

sectă sau într-o bandă. 

  Acolo unde există probleme cronice de familie, s-a constatat că tiparele de comportament 

caracterizate de instabilitate, cum ar fi: căsătorii multiple, divorț, dificultăți legale, somaj de lungă 

durată, sunt comune în rețeaua familială extinsă. Familia este o unitate emoțională în care membrii se 

influențează reciproc emoțional și comportamental. În perioadele dificile din punct de vedere social și 

economic, grupările de indivizi, deci și familiile întampină greutăți, frecvența de destramare a 

cuplurilor este mare, subzistenta devine dificilă, astfel încât părinții vor avea mai puțin timp și energie 

disponibile pentru copii. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind 

de munca depusă de părinți în aceasta direcție. Ca prim factor de educație, familia oferă copilului 

aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte 

casnice etc.). Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă 

spiritul de observație, memoria și gândirea. Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene 

și obiecte pentru a le putea înțelege. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar 

părinții îi ajută să-și insușească un număr mare de cunoștințe, raspunzâd cât 

se_poate_de_corect_si_exact.  

Când sunt în școală primara, familia vine în sprijinul ei, susținând "gustul de citit" al elevilor. 

Cea mai importantă este stimularea curioziăații copilului de a citi, prin cumpărarea unor carți care să 

pună bazele unei mici biblioteci. În preadoleșcență este posibilă o deviere de la subiectele strict legate 



de școală sau indicate vârstei fragede; astfel, datoria părinților este de a îndruma copilul să citească 

ceea ce corespunde vârstei sale. Dorința de lectură poate deveni excesiva, copilul sacrificând astfel 

orele de somn. Copilul obține rezultatele la școală în funcție de modul în care părinții se implică în 

procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite școlare, 

cărți de lectură, manuale școlare etc., cât și niște condiții bune de muncă: un birou, un computer și nu 

în ultimul rând liniște pentru a se putea concentra. Părinții trebuie să-și ajute copiii la învățătura; 

ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu 

timpul, părinții se vor limita la controlarea temelor de casă și a carnetului de note. Deci, atitudinea 

părinților trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze 

deloc de rezultatele acestuia.  

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politețea, 

cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile 

încredințate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un 

exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rau, ce e drept și ce e nedrept, ce e 

frumos și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea 

comportamentului său și a celor din jur. În sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun 

coleg și prieten. 

Să ne iubim copiii! Au nevoie de dragostea și afecțiunea noastră! 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 


