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Consilierul psihopedagog și parteneriatul grădiniță familie 

– cercetare empirică- 

Prof. pentru înv. primar şi preşcolar Ursa Veturia Ioana 
Școala Gimnazială Tiha-Bârgăului 

 
 

1. Tipul și orientarea cercetării 

În cercetarea de faţă, demersul investigativ s-a realizat din combinarea celor două tipuri 

fundamentale de cercetare: cercetarea cantitativă şi cercetarea calitativă. Tocmai de aceea, 

opţiunea a fost pentru metode şi instrumente de cercetare atât cantitative, cât şi calitative. 

2. Scopul şi obiectivele cercetării 

Scopul: Investigarea statutului rolurilor şi funcţiilor consilierului şcolar în contextual 

consilierii părinţilor cu copii de vârstă preşcolară. 

Prin derivare ajungem la următoarea listă a obiectivelor cercetării: 

O.1. Identificarea nevoilor de informare și de consiliere la nivelul părinților copiilor 

preșcolari. 

O.2. Identificarea gradului în care consilierii din grădiniţă cunosc şi acoperă prin 

activităţi adecvate nevoile educative ale părinţilor. 

O.3. Analiza relației dintre grădiniță și familie. 

O.4. Identificarea modalităților și condițiilor de dezvoltare ale unui parteneriat 

educațional eficient. 

O.5. Analiza tipurilor de activități de consiliere necesare din prisma celor doi parteneri: 

părinţi şi educatoare. 

O.6. Identificarea gradului de cunoaștere și modului de participare a părinților la 

activitățile de consiliere. 

O.7. Identificarea modurilor de colaborare între grădiniţă şi familie. 

O.8. Analiza așteptărilor celor doi beneficiari ai parteneriatului. 

O.9. Cunoaşterea şi precizarea rolurilor educative ale părinților. 

O.10. Identificarea profilului consilierului din învățământul preșcolar și descrierea 

competențelor necesare în activitatea de consiliere a părinților. 

O.11. Analiza participării părinților și a frecvenței acestora la programele de consiliere. 

O.12. Cunoaşterea rolului consilierului în grădiniţă. 

O.13. Investigarea gradului de implicare și participare a părinţilor în organizarea 

programelor de  formare şi consiliere în grădiniţă. 

O.14. Identificarea elementelor necesare elaborării unui model de program de consiliere 

pentru părinţi. 

 

3. Variabilele cercetării: 

În contextul cercetării noastre, pentru a răspunde scopului stabilit, am avut în vedere 

următoarele variabile: 

Variabile independente: 

* Activitatea de consiliere care răspunde nevoilor reale de educație ale părinților; 

* Specificul activității de consiliere; 

* Colaborarea părinţilor cu educatoarele; 

* Profilul consilierului – competențe, calificare, experiență; 

* Participarea părinţilor la programe de formare şi consiliere. 

Variabile dependente: 

* Parteneriat educațional eficient; 

* Colaborarea familie – grădiniţă; 
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* Activitatea de consiliere; 

* Parteneriatul grădiniţă – familie. 

4. Ipotezele cercetării 

În conformitate cu obiectivele enunţate anterior, cercetarea îşi propune probarea 

următoarelor ipoteze: 

Ipoteza 1: Dacă activitatea de consiliere din grădiniță răspunde nevoilor reale de educaţie ale 

copiilor și părinţilor şi va fi realizată sistematic şi continuu, atunci se va asigura o mai bună 

realizare a obiectivelor şi o mai bună construcţie a parteneriatului. 

Ipoteza 2: Cu cât cadrele didactice şi părinţii sunt mai bine informaţi şi consiliaţi, cu atât 

calitatea colaborării părinţi – grădiniţă va fi mai focalizată pe beneficiile copilului. 

Ipoteza 3: Se presupune că activitatea de consiliere din grădiniţă este condiţionată de 

colaborarea părinţilor cu educatoarele, dar şi de competenţele pe care le deţine consilierul 

şcolar. 

Ipoteza 4: Dacă părinţii sunt consiliaţi prin strategii şi forme adecvate dezvoltării copilului, 

atunci se va asigura atât participarea, cât şi continuitatea; acestea vor deveni premise pentru un 

design relevant al programului de consiliere pentru părinţi, iar efectele vor fi vizibile în 

asigurarea premiselor pentru integrarea copiilor în şcoală şi participarea părinţilor la programele 

de consiliere. 

 

5. Stabilirea eşantionului. Caracteristici 

Eşantionul cercetării a fost constituit din 20 părinţi cu copii de vârstă preşcolară  din 

Localitate Magura Ilvei , 2  cadre didactice din învăţământul preşcolar de la Gradiniţa cu 

program normal Magura Ilvei si 1 psihopedagog , consilierul scolar al unităţii pe lânga care 

funcţionează gradiniţa. 

6. Metode şi instrumente de cercetare 

Alegerea metodelor de cercetare a fost făcută în funcţie de: caracteristica procesului 

studiat, de abordabilitatea metodelor şi tehnicilor, de existenţa instrumentelor de investigaţie 

potrivite. Aşadar am optat pentru următoarele metode: 

* metoda anchetei pe bază de chestionar; 

* studiul de caz; 

* metoda anchetei pe bază de interviu; 

* analiza documentelor consilierului; 

* metode statistice de interpretare a rezultatelor. 

7. Limitele cercetării 

Una din limitele întâlnite vizează metoda de selecţie a eşantionului, care nu a fost una 

aleatorie, categoriile de subiecţi ai cercetării fiind selectaţi numai din………., fapt pentru care 

nu se pot extrapola rezultatele pe o altă populaţie care se încadrează în grupul ţintă. 

O altă limită rezultă din trăsăturile şi punctele slabe ale metodelor şi instrumentelor de 

cercetare. De pildă, în cazul chestionarelor, subiecţii supuşi cercetării au selectat din lista de 

răspunsuri posibile pe cele care sunt conform cu părerile lor într-o anumită privinţă, însă nu au 

nuanţat răspunsul, ceea ce ar fi adus informaţii valoroase în analiza problemei. De asemenea, 

au existat cazuri în care subiecţii nu au dat niciun răspuns la anumite întrebări, aspect ce ar 

putea reprezenta un motiv de analiză a acestui comportament. 

În cadrul interviului , unii dintre participanţi s-au simţit stânjeniţi sau inhibaţi ca reacţie 

la partenerii mai puţin cunoscuţi. De asemenea s-a observat o neconcordanţă între răspunsurile 

părinţilor şi consilierilor , această situaţie putând avea drept explicaţie reticenţa părinţilor în a 

recunoaşte participarea la şedinţele de consiliere. 

O altă limită ar putea fi diferenţele ce pot fi influenţate de unele variabile care nu au fost 

luate în calcul atunci când a fost realizată cercetarea. 
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Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării 

La acest capitol al lucrării am analizat şi interpretat rezultatele obţinute cu ajutorul 

metodelor şi instrumentelor  de cercetare. Ne-am concentrat atenţia asupra următoarelor 

variabile: 

* Profilul consilierului; 

* Eficiența activității de consiliere; 

* Activitatea de consiliere; 

* Colaborarea familie – grădiniţă; 

* Parteneriat educaţional eficient; 

* Colaborarea părinţilor cu educatoarele. 

 

1. Consilierul din grădiniţă . Abilităţile consilierului . 

 

Consilierul din  grădiniţă este un specialist în psihologie educaţională şi/sau consiliere 

psihologică, care investighează problemele de natură psihologică specifice mediului şcolar; 

explică şi promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a copilului/adolescentului şi a 

relaţiilor dintre acest proces, comportament şi învăţare; selectează, administrează şi 

interpretează instrumente standardizate de evaluare psihologică; stabileşte şi comunică 

diagnosticul; elaborează şi implementează planuri individualizate/de grup cu caracter preventiv 

şi/sau de intervenţie; oferă consiliere psihologică specializată în domeniul educaţional; 

desfăşoară activităţi de cercetare psihologică. El este licenţiat în psihologie, formarea 

profesională iniţială a acestuia realizându-se prin forme specifice sistemului naţional de 

învăţământ care asigură dobândirea competenţelor profesionale minime necesare exercitării 

profesiei de psiholog. Competenţele specifice acestei ocupaţii sunt formate şi dezvoltate prin 

programe de pregătire profesională complementară şi / sau programe de formare profesională 

continuă realizate prin forme specifice sau altele decât cele specifice sistemului naţional de 

învăţământ. Consilierul din grădiniţă îşi desfăşoară activitatea în cabinetele  din instituţiile de 

învăţământ, într-un mediu sigur şi controlat. În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, 

acesta realizează următoarele sarcini: - identifică şi analizează problemele de natură psiho-

comportamentală ale copiilor care pot interfera cu procesul educaţional; - stabileşte resursele 

necesare soluţionării problemelor identificate şi adoptă decizia de intervenţie; - evaluează 

nevoile, limitele şi potenţialul copiilor, dezvoltarea cognitivă, afectiv-motivaţională şi 

personalitatea copilului ; - evaluează profilul cognitiv, afectiv şi de personalitate al membrilor 

familiei şi cadrelor didactice din sistemul de învăţământ; - prezintă şi explică profesorilor şi 

părinţilor rezultatele evaluării psihologice şi raportează informaţiile relevante autorităţilor 

responsabile în caz de hărţuire, neglijenţă sau abuz îndreptat împotriva copilului; - oferă 

intervenţie psihologică specializată în scopul: optimizării autocunoaşterii şi dezvoltării 

personale, prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament de 

intensitate subclinică; - elaborează planuri de educaţie individualizată şi proiectează programe 

adecvate pentru copiii cu cerinţe educative speciale; - dezvoltă, implementează şi evaluează 

programe de consiliere în vederea optimizării sau eficientizării învăţării, promovării atitudinilor 

şi conduitelor sanogene, depăşirii situaţiilor de criză, conflict şi risc; - dezvoltă programe de 

consiliere psihologică destinate copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor / aparţinătorilor.  

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de psihologie, 

consiliere şi terapie educaţională, ştiinţele educaţiei, limbă şi comunicare sociologie şi 

antropologie, servicii clienţi şi personal, calculatoare şi software, precum şi deprinderi sociale 

şi deprinderi de rezolvare de probleme. Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un 

nivel foarte bun de dezvoltare a abilităţii generale de învăţare, o bună capacitate de procesare 

rapidă a informaţiei şi o abilitate crescută de a lua decizii corecte, cât mai raţionale. Profilul de 

interese profesionale specifice ocupaţiei este de tip ISE (investigativ, social, întreprinzător). 
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Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă, meticulozitate şi independenţă în 

realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. Beneficiarii 

serviciilor oferite de psihologul şcolar sunt: preşcolarii, elevii, cadrele didactice şi personalul 

instituţiei de învăţământ, părinţii / aparţinătorii acestora.  

Abilităţile consilierului sunt: ascultarea activă, observarea clientului, focalizarea, 

confruntarea, furnizarea de informaţii.  

1. Ascultarea activă presupune concordanţa între limbajul verbal şi nonverbal, 

folosirea răspunsului minimal, reflectarea sentimentelor, parafrazarea, sumarizarea, formularea 

întrebărilor. În acest context, consilierea copiilor presupune o cunoaştere profundă a 

particularităţilor de vârstă şi individuale, experimentarea unor strategii de consiliere specifice, 

precum şi adaptarea comportamentului şi atitudinilor consilierului la aceştia. În manifestarea 

ascultării active, ţinem seama de stadiul de dezvoltare a limbajului şi de achiziţiile exprimării 

nonverbale, urmărim cu atenţie ceea ce spune, ceea ce face copilul pentru a-i transmite mesajul 

că ne interesează şi este important ceea ce relatează. De exemplu, dacă intervenţia are loc în 

sala de grupă, nu deranjăm copilul în timp ce se joacă, ci ne integrăm firesc în jocul lui, fără a-

l stânjeni. Dacă stă pe covor şi construieşte, ne aşezăm lângă el, încercând să-i imităm poziţia, 

într-un mod natural şi confortabil. Putem intra în jocul lui, îl rugăm frumos să ne permită să 

construim şi noi. Astfel îl învăţăm cum să intre în jocul altor copii, într-un mod politicos. Îi 

observăm reacţia atunci când un alt copil îi cere o jucărie, cum se bucură, cum se înfurie şi-i 

oferim sugestii de exprimare nonverbală. De asemenea, în consilierea părinţilor, dacă un părinte 

povesteşte despre întâmplările negative prin care trece la locul de muncă, nu-l vom întrerupe, 

spunând că nu este relevant pentru ceea ce se întâmplă copilului la grădiniţă, ci manifestăm 

deschidere în exprimarea situaţiei.  

Este importantă adaptarea tonului şi a ritmului de vorbire, la modul de comunicare 

al copilului deoarece vocea este un instrument care comunică emoţiile/ sentimentele pe care le 

avem faţă de o persoană. Solicitările formulate pe un ton plăcut şi ferm în acelaşi timp, dar în 

nici un caz ameninţător sau milos, invită la comunicare deschisă.  

Vocea noastră este un instrument care comunică emoţiile/ sentimentele pe care le avem 

faţă de o persoană, de aceea este importantă adaptarea tonului şi a ritmului nostru de vorbire, la 

modul de comunicare al clientului. De exemplu, când un copil vorbeşte încet sau foarte repede, 

încercăm să-i răspundem în aceeaşi manieră sau, cu alte cuvinte, să comunicăm într-un mod 

natural, firesc, adaptat situaţiei. Astfel evităm întreruperea copilului atunci când ne spune ceva. 

Durata şi intensitatea contactului vizual sunt importante deoarece au impact asupra stării de 

confort a clientului. Copiii mici se joacă şi vorbesc în acelaşi timp, preocupaţi de jocul lor, fără 

să se uite la consilier. Pentru a le capta privirea şi, implicit, atenţia pentru activitatea de 

consiliere, consilierul îi imită, foloseşte răspunsul minimal, încurajează spontaneitatea, 

paralimbajul comprehensiv (mimica, privirea, accentul, timbrul şi tonul vocii etc.). Unele 

persoane se simt incomodate de o privire prea insistentă şi atunci este importantă adaptarea la 

„felul de a fi“ al clientului. Uneori, copilul are o privire ezitantă, menţine puţin timp contactul 

vizual, îşi schimbă des poziţia atunci când relatează ceva. Poate fi un indiciu că subiectul despre 

care vorbeşte este unul dificil pentru el şi simte nevoia e a fi ajutat în expunerea problemei. 

Răspunsul, chiar minimal, încurajarea sub formă nonverbală (a da din cap, atingeri, zâmbet) 

dar şi verbală, interjecţii („Aha!“, „Hmm!“„Înţeleg, ştiu ce vrei să spui!“), ajută vorbitorul să 

continue, îl asigură că este ascultat cu atenţie, înlesneşte comunicarea deschide şi menţine 

dialogul. În consilierea copiilor această abilitate are o importanţă sporită deoarece copiii au un 

vocabular redus şi fluenţă scăzută.  
De exemplu:  

Copilul: Totdeauna când vin la grădiniţă, nu-mi place că trebuie să mă culc de amiază!       

Consilierul: Hmm, înţeleg ce vrei să spui! Nu-ţi place să dormi după-amiază! 
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Reflectarea sentimentelor este o abilitate cheie în consiliere deoarece îl ajută pe copil 

să exprime ceea ce simte şi să se confrunte cu problema, cu emoţiile, nu să le evite. În prima 

fază a consilierii e important să identificăm emoţiile copilului, să le exprime, să le 

conştientizeze, să explicăm şi să clarificăm împreună emoţiile pe care le trăieşte la un moment 

dat. Validarea emoţiilor înseamnă recunoaşterea acestora şi este esenţială înainte de a face orice 

intervenţie.  

De exemplu: • Dacă îi spunem copilului eşti foarte trist, îl vom determina să se 

focalizeze pe durerea sa, să povestească despre emoţiile negative, iar trăirea emoţiilor, deşi 

dureroasă, are funcţie cathartică şi este important să intervenim în acest sens în procesul de 

consiliere. Unii copii spun direct ceea ce simt: Sunt supărat pe prietenul meu!. Pentru cei care 

vorbesc mai puţin despre ceea ce simt sau pur şi simplu se cufundă în lumea lor, consilierul 

poate adresa o întrebare închisă pentru a clarifica ceea ce simte clientul: Eşti cumva supărat pe 

prietenul tău, că nu a vrut să-ţi împrumute cuburile?  

• Când consilierul spune: Eşti furios sau pari foarte supărat!, copilul reacţionează 

agresiv: aruncă mingea cu care se joacă sau loveşte păpuşa. Reacţia de răspuns agresivă 

confirmă ipotezele situaţiei respective, deoarece copilul exteriorizează ceea ce simte. În 

demersul de consiliere, îl putem susţine şi încuraja în achiziţionarea unor modalităţi adecvate 

de exprimare a furiei. Reflectarea se poate realiza şi cu ajutorul unor jucării, marionete, 

personaje imaginare, personaje din poveşti sau desene animate, personaje din viaţa reală, 

simboluri. Copilul redă emoţiile personale prin raportarea la cele trăite de personajele–jucărie. 

Nu-l forţăm să recunoască faptul că aceste emoţii îi aparţin. 

 De exemplu, copilul  dezvoltă un joc de rol, prin folosirea propriilor jucării sau a 

marionetelor, în care el este pe rând, copilul, mama sau tatăl. Personajul copil spune: Tot timpul 

îi spun lui tata să mă ducă la circ, dar nu vrea. Consilierul: Hmm... jucăria pare să fie foarte 

supărată pentru că n-o duce tata la circ. Este de dorit să se folosească un vocabular pe care 

copilul îl înţelege: cuvinte simple, adaptate nivelului de comunicare, dezvoltării emoţionale, 

particularităţilor vârstei şi caracteristicilor individuale. La vârsta de 3 ani, copilul distinge 

emoţiile pozitive de cele negative prin bine sau rău. La 5 ani, identifică şi denumeşte tristeţea, 

furia, teama şi bucuria. La 6 ani, foloseşte cuvintele pentru emoţii ca „surpriză” şi „dezgust”.  

Astfel, parafrazarea presupune reformularea celor spuse de copil, atunci când dorim să ne 

asigurăm că am înţeles bine ceea ce acesta transmite. Copilul poate spune că prietenul lui nu se 

mai joacă cu el şi de aceea nu-l mai iubeşte, iar adultul îi răspunde că i se pare, ceea ce reprezintă 

o judecare a mesajului şi a persoanei. De dorit este un răspuns precum “Te cred că eşti trist”.  

Iată un exemplu:  

Copilul: De fiecare dată, mama promite că-mi va cânta „Nu-mi e frică de Bau-Bau“, dar 

uită, spune că are treabă!  

Consilierul: Din ce spui, înţeleg că eşti supărat pe mama ta pentru că promite ceva şi nu 

respectă promisiunea dată.  

Sumarizarea constă în rezumarea, din când în când, a informaţiei furnizate de copil. 

Pentru a evita confuziile legate de povestirile făcute în şedinţele de consiliere, sumarizăm, 

pentru a clarifica şi organiza afirmaţiile. Copiii dobândesc astfel o imagine mai clară asupra 

problemele lor şi au posibilitatea de a găsi soluţii.  
Specialiştii spun că sumarizarea este utilă atunci când consilierul doreşte:  

• să încheie sau să înceapă şedinţa; 

 • să concluzioneze;  

• să facă trecerea spre o altă temă;  

• să „fixeze” copilului mai bine lucrurile discutate.  

Iată un exemplu: Hai să vedem... şedinţa trecută, mi-ai spus că eşti supărat pe prietenul 

tău. Mai eşti supărat? sau Din tot ceea ce mi-ai spus până acum, înţeleg: nu-ţi place la grădiniţă, 
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tu crezi că doamnei educatoare nu-i place de tine şi nu te înţelegi bine cu ceilalţi copii. Am 

înţeles corect?  
Formularea întrebărilor ne ajută să verificăm dacă am receptat corect mesajul şi să-l 

asigurăm pe copil că suntem interesaţi de ceea ce ne spune. Pe de altă parte, aflăm mai multe 

detalii despre problema cu care se confruntă clientul, explorăm mai profund situaţiile (Poţi să-

mi povesteşti despre ultima dispută sau ceartă pe care ai avut-o cu ...?) sau clarificăm unele 

aspecte din ceea ce ne spune acesta (Poţi să-mi spui mai multe despre ceea ce face colega ta la 

centrul de Arte şi te enervează?) Tipuri de întrebări:  

• Întrebările închise sunt cele care conduc la răspunsuri de tipul da sau nu: Te-ai 

supărat? sau răspunsuri care oferă foarte puţine informaţii (Spune-mi, îţi place jocul sau nu? 

Lucrezi deja la computer? Dormi după amiază? Ţi-e dor de tati? Cu cine ai venit la cabinet? 

Câţi ani ai? Îţi place la grădiniţă?). Aceste întrebări se folosesc atunci când dorim să obţinem 

unele informaţii concrete sau atunci când copilul are dificultăţi în a se exprima. Utilizarea 

întrebărilor închise poate duce la următoarele probleme: discuţia se încheie prematur, copilul 

nu poate dezvolta subiectul, nu se simte liber, ci limitat în a răspunde deschis la întrebări aşa 

cum doreşte. Atenţie la folosirea întrebărilor închise, pentru că necesită grijă în dozarea lor, 

pentru a nu perturba procesul de consiliere, care înseamnă în principal deschiderea comunicării.  
• Întrebările deschise ajută la explorarea conţinutului problemei şi emoţiilor specifice. 

Acestea permit clientului să vorbească despre lucrurile importante pentru el şi nu despre ceea 

ce consideră consilierul că ar fi mai important. Astfel de întrebări pot fi: Cum te simţi? Ce poţi 

să-mi spui despre educatoarea ta? Ce înseamnă mami pentru tine? Ce vrei să-mi spui despre 

iepuraş, jucăria ta preferată?. Astfel, răspunsurile clienţilor sunt mult mai bogate din punct de 

vedere informaţional, mai ales în cazul copiilor, deoarece ei evită să vorbească despre 

problemele personale. O capcană a întrebărilor deschise este că s-ar putea ca acestea să-l 

determine pe copil să devieze de la subiect, deoarece consilierul solicită prea multe detalii.  

• Întrebarea „De ce?“. Se practică evitarea adresării întrebării De ce? deoarece 

determină copilul să găsească scuze sau raţionalizări ale comportamentului său. Dacă un copil 

spune Sunt supărat!, nu-l întrebăm De ce?, îl putem aborda astfel: Pari supărat! Hai să vorbim 

mai mult despre ceea ce te supără! De multe ori, copiii sunt puşi de către adulţi în situaţia de a 

răspunde la multe întrebări. Ca răspuns la această presiune, mulţi copii dau răspunsuri în 

concordanţă cu aşteptările adulţilor. Şedinţa de consiliere poate să se asemene cu un 

interogatoriu dacă „supunem“ copilul unui tir de întrebări, aspect care nu este tocmai agreat de 

acesta. Dacă sunt folosite în mod corect, întrebările facilitează identificarea şi clarificarea 

informaţiilor furnizate de copil şi evident găsirea soluţiilor.  

              2.Observarea este abilitatea de a culege informaţii relevante, de a identifica 

incongruenţele, prin analiza comportamentului verbal şi nonverbal al clientului. 

 • Comportamentul verbal poate evidenţia tendinţa clienţilor de a repeta şi de a pune 

accentul pe cuvintele care au legătură cu problema lor. În consilierea copilului preşcolar, este 

important să ştim că la 3 ani copiii reuşesc să înţeleagă faptul că anumite emoţii sunt legate de 

anumite evenimente, iar la 5 ani conştientizează cauzele comportamentului propriu. Există 

cazuri în care copiii au probleme de vorbire, ceea ce-i determină să se simtă frustraţi de faptul 

că nu pot comunica, să se bâlbâie, să facă pauze sau să comunice mai mult nonverbal. 

• Comportamentul nonverbal se referă la contactul vizual sau limbajul ochilor, 

expresiile feţei, gesturi, mişcări, poziţii, contactul fizic. Expresia facială reflectă ceea ce simte 

clientul la un moment dat, dar şi transpiraţia, înroşiri şi încordări ale feţei, dilatări ale pupilei, 

un zâmbet care nu se potriveşte într-un context, modificări ale ritmului respiraţiei etc. Expresia 

facială reflectă emoţii ca: bucuria, surpriza, frica, supărarea etc. Este nevoie de precauţii în 

formularea unor concluzii pe baza comportamentului nonverbal, deoarece anumite manifestări 

sunt determinate cultural, sunt în mare măsură inconştiente, se constituie din achiziţii dobândite 

prin imitaţie. Specialiştii afirmă că braţele şi picioarele încrucişate exprimă „închiderea“ 
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copilului, atunci când se simte inconfortabil sau când nu doreşte să vorbească despre un subiect, 

iar alternarea rapidă a contactului vizual sau ezitarea în vorbire, exprimă starea de confuzie. În 

consilierea copilului, un mod eficient de conceptualizare sau identificare a cauzelor ce 

determină un anumit comportament este observarea copilului în timp ce se joacă cu obiectele 

puse la dispoziţie.  

Astfel vom putea sesiza aspecte referitoare la abilităţile motorii, la abilităţile emoţionale 

şi sociale, la funcţionarea intelectuală. 

• Abilităţile motorii. Observăm nivelul de activitate al copilului (dacă stă, sare, fuge, 

se plimbă, dacă e flexibil în mişcări), dacă e inhibat în exprimarea comportamentală (copiii 

anxioşi au dificultăţi de control a respiraţiei), dacă este liniştit sau agitat, agresiv, uşor 

distructibil, prezintă gesturi stereotipe etc.  

• Abilităţile emoţionale şi sociale. Observăm nivelul de dezvoltare a abilităţilor de 

exprimare emoţională, modificări ale trăirii emoţionale pe parcursul consilierii, conştientizarea 

acestor stări şi a nivelului de reactivitate emoţională. Este important să observăm reacţia 

copilului atunci când dorim să interacţionăm cu el: dacă este un copil afectuos şi dependent de 

interacţiunea cu adultul, care este răspunsul copilului la contactul fizic, dacă are limite adecvate 

(ia lucruri fără a cere voie, vrea să fie luat în braţe, evită contactul fizic), manifestă tendinţe de 

abordare evitativă (manifestă iniţiativă şi apoi aşteaptă indicaţii).  

• Funcţionarea intelectuală. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani, un 

indicator al funcţionării intelectuale poate fi obţinut prin angajarea copilului în sarcini specifice 

cum ar fi rezolvarea de puzzle, numirea părţilor corpului sau identificarea culorilor. Pentru a 

obţine informaţii despre nivelul de dezvoltare cognitivă a copilului, corelăm datele obţinute la 

aceste sarcini cu vârsta cronologică pe care o are copilul. În timpul jocului, prin observare, 

constatăm dacă acesta este adecvat vârstei din punct de vedere al creativităţii, sau stereotip, 

repetitiv, limitat, infantil, (în mod repetat copilul pune şi scoate figurinele dintr-o cutie, fără a 

face nimic altceva). Mai putem observa calitatea jocului, dacă este orientat spre scop sau dacă 

urmează o anumită ordine şi intensitatea stării afective a copilului în timpul jocului. 

Copiii cu cerinţe educative speciale (intelectuale, senzoriale, motorii), de cele mai multe 

ori, au dificultăţi în abordarea jocului, în relaţia cu ceilalţi copii. Astfel că ei se joacă mai mult 

singuri, în linişte, în lumea lor. Jocul este mai sărac în acţiuni şi nu se poate prevedea direcţia 

spre care evoluează. Ei nu verbalizează, jocul se desfăşoară după o schemă simplistă şi rămâne 

deseori la stadiul de mânuire a obiectelor. Prin observarea copilului în timpul jocului se obţin 

date relevante despre starea lui de sănătate fizică şi modul în care aceasta influenţează 

afectivitatea, relaţionarea cu ceilalţi copii. Copiii supradotaţi au un nivel de implicare superior 

celorlalţi copii. De aici, apar incongruenţele: izolare, însingurare, ceilalţi copii nu se mai joacă 

cu ei. Jocurile pe care le au la grădiniţă sunt „depăşite“, vor ceva mai „sofisticat“, iar dacă 

varianta nu există, se plictisesc.  

Majoritatea copiilor au interese conturate în direcţia jocului. Este important să observăm 

reacţia copilului atunci când dorim să interacţionăm cu el, dacă este un copil afectuos şi 

dependent de interacţiunea cu adultul, care este răspunsul copilului la contactul fizic, dacă are 

limite adecvate. Unii copii pendulează între iniţiativă şi indicaţii, manifestă tendinţe de evitare, 

lipsă de încredere în sine şi în capacitatea de a rezolva singur o problemă.  

Identificarea incongruenţelor reprezintă, de cele mai multe ori, primul pas în a-i 

sprijini pe copii să-şi conştientizeze problema. Stările de confuzie sau cele conflictuale sunt de 

multe ori motivul pentru care clienţii au nevoie de consiliere şi se datorează faptului că realitatea 

este percepută diferit de felul în care se prezintă de fapt.  

Observarea atentă a comportamentului verbal şi nonverbal relevă informaţii despre 

incongruenţele sau contradicţiile dintre mesajele verbale şi cele nonverbale, precum şi despre 

modul în care afectează gradul de credibilitate a comunicării.  
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De exemplu: comportamentul nonverbal îl contrazice pe cel verbal. Mama spune 

consilierului: Nu mă afectează dacă fetiţa mea nu respectă regulile la grădiniţă!, dar în acest 

timp, bate din picior, ţine braţele încrucişate, este uşor nervoasă . 

3.Confruntarea constă în identificarea şi conştientizarea discrepanţelor, în asistarea 

clientului pentru a găsi soluţii la problema cu care se confruntă. Anumite credinţe acţionează 

ca bariere în calea schimbării. Se bazează pe ascultarea activă, pe reflectarea empatică a 

emoţiilor/ sentimentelor, pe sumarizare şi parafrazare. Rezistenţa exercitată de credinţe şi 

convingeri îl împiedică să-şi înţeleagă problemele. Este important să evităm judecarea 

clientului, propriile lui credinţe şi convingeri.  

4. Focalizarea presupune direcţionarea conversaţiei cu clientul spre aspectele pe care 

le considerăm importante pentru consiliere. Atunci când copilul evită să vorbească despre un 

subiect, spune multe deodată, sare de la una la alta.  

Focalizarea vizează emoţiile copilului : Dănuţ, pari nervos şi neliniştit! Ai putea să-mi 

spui mai multe despre ceea ce simţi acum? De asemenea, vizează problema: Spune-mi mai 

multe despre bătaia pe care ai avut-o cu..? sau relaţiile cu ceilalţi: Cum crezi că-i afectează pe 

membrii familiei faptul că...? Cum crezi că se simt ceilalţi copii când le strici construcţia? 

5. Furnizarea de informaţii este abilitatea de a folosi ceea ce spune copilul cu scopul 

de a arăta acestuia că este înţeles, de a recunoaşte resursele, punctele tari, de a marca aspectele 

importante dintr-o activitate. În funcţie de acurateţea informaţiilor primite de la copil, 

consilierul va oferi acestuia mesaje corecte care-l vor ajuta să găsească soluţii la problema cu 

care se confruntă. Folosirea afirmaţiilor în furnizarea de informaţii dă posibilitatea copilului să-

şi conştientizeze anumite stări, să-şi exprime o anumită emoţie, să exploreze un anumit aspect 

al comportamentului său, să se focalizeze pe situaţia prezentă. 

   Consilierea părinţilor 

 „Of! Nu ştiu ce să mă mai fac ! Deşi ştie c-o încasează de fiecare dată, îl loveşte pe cel 

mic cu ce apucă. De ce-o fi făcând aşa?“  

Răspunsul ar putea fi: atenţia neacordată, răzbunarea, puterea sau pretinsa 

incompetenţă. Oricare ar fi răspunsul suntem de acord că mulţi copii procedează aşa, nu în 

ciuda, ci din cauza felului în care acţionează adultul. Puţini dintre noi sunt instruiţi pentru rolul 

de părinte, deşi toţi suntem de părere că este cel mai important rol dintre câte avem în viaţă. 

Avem impresia că ştim din naştere cum se cresc copiii, cum să ne descurcăm cu ei când nu sunt 

cooperanţi, cum să împăcăm nevoile lor cu ale noastre, cum să-i ajutăm să crească fericiţi şi 

împliniţi, dar uneori e atât de dificil! Sprijinul consilierului vizează atât dezvoltarea rolului de 

părinţi, cât şi dezvoltarea personală a adultului care se găseşte într-o situaţie problematică. 

Consilierea părinţilor se adresează crizelor parentale sau dificultăţilor pe care le au părinţii în 

îndeplinirea rolurilor lor. Consilierul susţine persoana în luarea deciziilor, în rezolvarea unor 

crize, în dezvoltarea capacităţii de autoînţelegere, autocunoaştere şi întărire a imaginii de sine. 

El orientează beneficiarul către soluţii, nu le oferă, ajută la formarea deprinderilor care susţin 

funcţionalitatea rolului de părinţi. (engl. parenting competencies) În consilierea părinţilor, 

intervin o serie de dificultăţi, cum ar fi:  

• Transmitere/ receptare a mesajelor datorate faptului că, uneori, consilierul nu cunoaşte 

limba părintelui. Există părinţi cu dizabilităţi, iar consilierul nu deţine codul de comunicare cu 

aceştia şi este nevoie de un specialist.  

• Aşteptări nerealiste ale părinţilor, graba acestora de a-şi rezolva problemele.  

• Lipsă de implicare autentică în rezolvarea problemelor deoarece, uneori, părinţii fie 

nu au timp, fie sunt prea afectaţi de problemele lor şi rămân la stadiul de ascultare. Există şi 

cazuri în care părintelui i se sugerează să vină la consiliere, pentru că nu o face din iniţiativă 

proprie sau nu are convingerea că are nevoie de consiliere.  
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• Comunicare dificilă a unor aspecte reale, datorată faptului că e dificil să vorbeşti 

despre subiecte considerate tabu, până nu demult, de exemplu aspecte legate de 

psihosexualitatea copiilor.  

• Prejudecăţi, stereotipuri care afectează modul de gândire şi acţiune: părinţii se 

resemnează, nu mai vor să vină la consiliere. Unii au experienţe negative în relaţia cu grădiniţa, 

cum ar fi respingerea directă sau mascată a copilului, mai ales în situaţii delicate, cum ar fi 

copiii cu CES: Nu mai avem locuri, ne pare rău! 

 • Experienţe negative care i-au determinat să-şi piardă încrederea în specialişti, în 

consiliere, în educaţie. 

Demersul de consiliere are nişte componente clar stabilite pe care consilierul trebuie să 

le urmeze: diagnosticul şi evaluarea psihologică, relaţia sau alianţa de consiliere bazată pe 

colaborare, încredere reciprocă, respect, implicare, autenticitate, conceptualizarea sau 

formularea cazului, adică explicaţia dată de consilier simptomelor clientului, tehnicile de 

intervenţie alese în funcţie de conceptualizarea cazului, urmărind explicit şi implicit 

modificarea acelor factori care cauzează sau menţin problema, evaluarea procesului. Primul pas 

în consilierea părinţilor este explorarea problemei pe care o facem direct prin întrebări de 

clarificare, de sumarizare, întrebări deschise/ închise sau indirect, prin tonul vocii, mimica feţei, 

orientarea privirii, gesturi. Următorul pas este oferirea de informaţii, acţiune pe care o derulăm 

pe baza principiului: numai sugestii şi fără impuneri. Persoana are dreptul de a alege. 

 

Consilierea părinţilor pentru optimizarea relaţiei părinte–copil cu probleme sau 

cu dificultăţi de comportament 

 

Argument: În dezvoltarea copiilor pot interveni probleme delicate. Cei mai mulţi părinţi 

au învăţat din mers comportamentele şi atitudinile care funcţionează mai bine în educarea 

copiilor lor sau au preluat metodele pe care le-au considerat eficiente. Cu toate acestea, uneori, 

constată că metodele miracol nu funcţionează exact aşa cum s-ar fi aşteptat. Îşi dau seama că 

nu ar strica mici îmbunătăţiri sau abordarea unei noi perspective, dar nu ştiu exact care dintre 

ele ar funcţiona cel mai bine.  
Scop: Dezvoltarea unor practici parentale în vederea disciplinării pozitive a copiilor. 

 Obiective:  

• să orienteze în mod conştient atenţia asupra evenimentelor pozitive din activitatea 

copilului;  

• să discute despre lucrurile plăcute din viaţa copiilor;  

• să formuleze cerinţe adaptate la vârsta copiilor astfel încât să poată fi respectate de 

aceştia.    

Metode: observaţia, discuţii în grupuri mici, jocul de rol, brainstormingul, studiu de caz.  

Resurse: film, poveşti imagini, planşe, fişe de lucru, hârtie, markere, videoproiector, 

flipchart, coli de flipchart, chestionare de evaluare.  

Grup ţintă: părinţi sau familii (mame şi taţi), alte persoane care au în grijă copilul.  

Durată: cel puţin 6 şedinţe, în funcţie de specificul grupului de părinţi.  

Etape anterioare începerii programului de consiliere: 

• Analiza chestionarelor de identificare a nevoilor de consiliere pentru părinţi din care 

reiese nevoia consilierii acestora pe problema educării comportamentului copiilor;  

• Interviu pe probleme de educare a comportamentului cu educatoarele grupelor în care 

sunt înscrişi copiii;  

• Participare la activităţile grupei pentru a observa comportamentele copiilor, 

interacţiunile cu ceilalţi copii şi cu educatoarea;  

• Interviu cu părinţii care doresc consiliere pentru definirea şi conceptualizarea 

problemei. 
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Pe baza analizei de nevoi, vom identifica şi vom formula cât mai concret problemele 

comportamentale şi le vom delimita între ele. Concretizarea se referă la situaţie şi la frecvenţa 

şi/ sau la intensitatea cu care comportamentul apare în respectivele situaţii. Este o etapă dificilă, 

dar este necesară deoarece problemele comportamentale definite independent de situaţiile în 

care apar sunt dificil de abordat.  

Exemple de formulări concrete, observabile, ale problemelor comportamentale ale 

copilului: 

 • Este permanent în mişcare şi nu este preocupat de o activitate mai mult de 3 minute. 

 • Reacţionează uneori la solicitările părinţilor/ educatorului şi numai după repetarea 

acestora.  

• Respectă, rareori, următoarele reguli: spălatul mâinilor înainte de masă, aranjarea 

jucăriilor, salutul copiilor şi adulţilor.  

• Îi supără pe fratele/ sora, pe colegi, deseori, astfel încât aceştia plâng. 

 • Nu permite fratelui/ surorii, colegului să se joace cu el.  

• Deranjează mereu şi face gălăgie atunci când vin musafiri sau în timpul activităţilor 

de la grădiniţă.  

• Este neliniştit în timpul mesei, se ridică, frecvent trânteşte câte ceva. 

 • Intervine mereu în conversaţiile adulţilor. 

 • Ţipă dacă nu primeşte ceva sau nu i se dă voie să facă ceva.  

• Aruncă obiectele din jurul său şi strigă.  

Definirea problemei şi conceptualizarea sau identificarea cauzelor care determină 

comportamentul sunt importante pentru stabilirea planului de acţiune. Interviul cu părinţii este 

util deoarece urmează să selectăm problemele şi să avem o înţelegere comună asupra cauzelor 

care determină problema.  

Şedinţa 1. Definirea dificultăţilor comportamentale ale copilului în familie Scopul: 

Descrierea concretă a problemei comportamentale. 

Desfăşurarea primei întâlniri. La început, părinţii vor fi rugaţi să relateze 

evenimentele ce au avut loc recent. Vorbim despre aspecte generale. Pe măsură ce programul 

de consiliere se va desfăşura, vor fi discutate rezultatele temelor date la şedinţa precedentă.  

Discutarea obiectivelor etapei. Le spunem părinţilor că în această şedinţă dorim să 

discutăm despre problemele comportamentale ale copilului în familie şi că dorim să stabilim 

obiectivele consilierii, ce vizează aceste probleme, după cum chiar dânşii au solicitat.  

Discutarea rezultatelor evaluării. Rezumăm rezultatele evaluării psihologice pe 

următoarele domenii: comportamentul copilului în familie, la grădiniţă, în timpul situaţiei de 

evaluare. Rămânem la nivel descriptiv, evităm interpretările dinamice, funcţionale sau 

etichetările cu scop diagnostic. Precizăm că există sau nu posibilitatea unor abilităţi mai slab 

dezvoltate sau a unor deficite de dezvoltare care determina „neastâmpărul“ copilului. Dacă în 

cadrul interviului au devenit evidente problemele familiale, le discutăm cu atenţie, fără a intra 

prea mult în detalii, iar în şedinţele viitoare vom reveni asupra lor. 

Rezumarea dificultăţilor comportamentale ale copilului. Spunem părinţilor că dorim 

să descriem cât mai exact, împreună cu ei, dificultăţile de comportament pe care dorim să le 

ameliorăm sau să le reducem prin intermediul consilierii. Grupăm dificultăţile pe domenii. De 

regulă, nu vor fi definite mai mult de patru dificultăţi comportamentale. În cazul în care se 

definesc temporar mai mult de patru dificultăţi, vom discuta cu părinţii care dintre acestea au 

un impact mai mare şi pe care doresc să le rezolve imediat. Realizăm lista de dificultăţi 

comportamentale ale copilului. Această listă va fi multiplicată, pentru a nu fi necesară definirea 

acestora la reluarea discuţiei. Explicăm părinţilor că de acum înainte, la începutul fiecărei 

şedinţe vom evalua lista de probleme a săptămânii anterioare, pentru a controla evoluţia 

intervenţiei. Dacă pe parcurs apar noi probleme sau o reordonare a lor, lista va fi modificată în 
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mod corespunzător. Astfel realizăm un inventar de dificultăţi pe care mai mulţi părinţi le 

întâmpină şi vom putea proiecta programul de consiliere. 

 Dificultăţi în definirea problemelor. Uneori, în discutarea rezultatelor pot apărea 

situaţii dificile, mai ales atunci când rezultatele evaluării comportamentale din contextul 

grădiniţei, nu corespund aşteptărilor părinţilor. Aceştia pot fi surprinşi de intensitatea 

dificultăţilor comportamentale ale copilului la grădiniţă şi pot considera că acestea se datorează 

percepţiei greşite a educatoarelor sau relaţiei problematice dintre educatoare şi copil: nu-mi 

suportă copilul. Într-o astfel de situaţie acordăm timp părinţilor, fără a lua o atitudine legată de 

acest aspect. Spunem că astfel de factori pot într-adevăr să joace un rol şi că discutăm şi cu 

educatoarea. Menţionăm că nu este deloc neobişnuit ca părinţii şi educatoarele să aibă evaluări 

diferite şi că tocmai aceste diferenţe pot indica diferitele comportamente ale copilului în familie 

şi grădiniţă.  

Discutarea rezultatelor evaluării abilităţilor copilului şi evaluării familiale. Pot 

apărea situaţii dificile atunci când performanţele copilului sunt sub aşteptările părinţilor. 

Vorbim cu părinţii despre consecinţele aşteptărilor nerealiste (neîncredere, refuzul unor sarcini, 

stimă de sine scăzută) şi despre legăturile posibile între suprasolicitare şi problema 

comportamentală a copilului. Mai pot apărea situaţii critice când pe baza evaluării, reies 

probleme de relaţionare severe cu/ între membrii familiei. Acestea trebuie discutate cu mare 

grijă. 

Şedinţa 2. Identificarea cauzelor comportamentului sau conceptualizarea  

Scopul: Realizarea unei înţelegeri comune asupra cauzelor care determină 

comportamentul copilului . 

Pornind de la părerile părinţilor cu privire la cauzele comportamentului problematic se 

va realiza o conceptualizare comună, vor fi analizate caracteristicile copilului, ale părinţilor şi 

problemele familiale ce pot influenţa comportamentul copilului şi interacţiunile familiale. 

Conceptualizarea diferită a părinţilor şi a consilierului este cauza cea mai frecventă a eşecului 

intervenţiei. Este deci recomandabil ca această etapă să fie parcursă cu mare atenţie. Pentru 

aceasta este importat să cunoaştem modul în care părinţii îşi explică problema, pentru ca ulterior 

să putem lucra cu aceştia.  

Această etapă se poate dovedi foarte vastă, mai ales în cazul familiilor cu o problematică 

multiplă. Doar în cazurile în care membrii familiei nu prezintă probleme psihice şi nici alt gen 

de probleme, această etapă poate fi parcursă într-o singură şedinţă. La această etapă, este 

necesar să participe, în măsura în care acest lucru este posibil, toţi membrii adulţi ai familiei, 

deoarece rezultatele sunt hotărâtoare pentru intervenţia ulterioară. În cazuri particulare ar fi bine 

să participe şi alte persoane din afara familiei care au funcţii educative, de exemplu, tatăl 

divorţat care nu mai locuieşte cu copilul sau bunicii. Se recomandă ca această etapă să fie 

parcursă întâi cu persoana ce îşi creşte singură copilul, iar abia mai târziu să fie implicată şi 

cealaltă, fiind reluate doar elementele importante. 

Desfăşurarea şedinţei  

• Discutarea evenimentelor ce au avut loc de la ultima şedinţă şi prelucrarea listei de 

probleme. Îndrumăm discuţia de la întrebarea introductivă referitoare la evenimente generale 

ce au avut loc în familie de la ultima întâlnire spre lista de probleme pe baza căreia s-a discutat 

în şedinţa precedentă.  

• Discutarea perspectivei părinţilor asupra posibilelor cauze ale comportamentului 

problematic. Spunem părinţilor că această şedinţă se va centra pe construirea unei perspective 

comune asupra cauzelor problemelor comportamentale ale copilului şi că este important să 

cunoaşteţi părerile şi presupunerile lor.  

Părerea părinţilor asupra cauzelor comportamentului copilului poate fi mai mult sau mai 

puţin elaborată, uneori ea include convingeri şi păreri ferme sau vagi. De aceea nu se vor lua în 

considerare doar convingerile ferme ale părinţilor. Motivăm părinţii să-şi exprime 
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presupunerile. Explicaţiile adesea diferă la cei doi părinţi, implică uneori învinovăţirea 

partenerului. De exemplu, mama este de părere că tatăl este prea dur în educaţia copilului. 

Atunci când participă ambii părinţi la şedinţă, verificăm dacă părerea unui părinte oglindeşte 

sau nu opinia celuilalt. Dacă părinţii nu aduc în discuţie anumite cauze, atunci le aducem noi în 

discuţie, către sfârşitul şedinţei 

Cauzele invocate frecvent de părinţi în explicarea dificultăţilor de comportament ale 

copilului:  

• Caracteristicile copilului: copil impulsiv, are probleme de concentrare, probleme 

ereditare, moştenite de la mamă/ tată/ bunici, copil rău, dezvoltare nepotrivită vârstei.  

• Cauze organice: tulburări de metabolism, alergii la diverse alimente, alte probleme de 

sănătate.  

• Caracteristici şi conduite ale părinţilor: educaţie greşită, datorată mamei/ tatălui/ 

bunicilor, stiluri de educaţie divergente ale mamei/ tatălui/ bunicilor, copilul este răsfăţat de 

mamă/ tată/ bunici, copilul este tratat prea sever de mamă/tată/bunici, părinţii sunt prea 

permisivi, copilul este neglijat de mamă/ tată. 

 • Probleme familiale şi tulburări ale relaţiei părinte – copil, evenimente traumatice din 

trecut: moartea unui părinte, despărţirea părinţilor, naşterea unui frate sau neglijarea copilului, 

suprasolicitarea mamei/ tatălui din cauza profesiei/ problemelor financiare, probleme maritale, 

tatăl/mama respinge copilul, rivalitate între fraţi.  

• Dificultăţi de comportament invocate: e neliniştit, în timpul mesei se ridică, îi 

deranjează pe ceilalţi, nu respectă cerinţele, se supără. Prezentarea perspectivei consilierului 

asupra posibilelor cauze ale comportamentului problematic. Discutăm cu părinţii în ce măsură 

însuşirile copilului şi cele ale părinţilor, precum şi problemele din familie ajung să influenţeze 

comportamentul copilului, felul în care părinţii percep comportamentul copilului. 

Şedinţa 3.  

Obiectivele şi planificarea activităţii de consiliere 

Scopul: Precizarea obiectivelor activităţii de consiliere în vederea reducerii problemelor 

comportamentale ale copilului în familie a căror atenuare este necesară pentru integrarea 

eficientă a copilului la grădiniţă.  

Desfăşurarea şedinţei 

1. Multiplicăm lista cu probleme de comportament ale copilului pe fişa de lucru. 

Discutăm evenimentele care au avut loc de la ultima şedinţă şi revedem lista de probleme.  

2. Prezentarea scopului şedinţei. Explicăm părinţilor faptul că acum urmează să stabilim 

împreună obiectivele şedinţelor de consiliere şi că acestea nu înseamnă transformarea copilului 

în unul fără probleme şi a familiei într-una lipsită de dificultăţi, ci că este vorba în primul rând 

de stabilirea unor obiective realiste, accesibile, cum ar fi diminuarea problemelor 

comportamentale.  

În vederea stabilirii obiectivelor, precizăm:  

• Ce formă ar trebui să aibă comportamentul pentru ca părinţii să-l considere mai puţin 

problematic? 

• Ce formă ar trebui să aibă comportamentul pentru ca părinţii să se raporteze la 

problemă ca la una minoră?  

• Ce comportament poate fi definit drept un obiectiv accesibil? Formulăm concret 

comportamentul ţintă, limitarea, reducerea intensităţii, înlocuirea comportamentului 

problematic cu altul dezirabil, de exemplu: Copilul îşi pune jucăriile pe raft. Nu mai ţipă, atunci 

când nu primeşte ceea ce vrea. Dificultăţi care pot apărea în stabilirea obiectivelor cu părinţii: 

Este uneori dificilă formularea unui număr restrâns de obiective concrete, părinţii vor să se 

schimbe multe lucruri şi repede. Uneori, aşteptările lor sunt nerealiste. Unii părinţi consideră 

că le este greu să se joace cu copilul după reguli bine stabilite, că nu au timp. Reuşita activităţii 
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de consiliere depinde de mulţi factori dintre care familia este unul foarte important. Putem să 

anticipăm anumite rezultate dacă nu se implică intens.  

Temă pentru părinţi: Să identifice aspecte pozitive în relaţia cu copilul. 

Şedinţa 4.  

Stimularea interacţiunilor şi a relaţiilor pozitive părinţi–copil 

 Scopul: Centrarea atenţiei pe calităţile şi experienţele pozitive ale interacţiunii cu 

copilul  

Obiective: Împreună cu părinţii se realizează o listă a experienţelor pozitive şi negative 

cu copilul. Atenţia părinţilor trebuie îndreptată asupra deprinderilor comportamentale şi a 

însuşirilor pozitive ale copilului. Părinţii vor fi îndrumaţi să facă un jurnal al întâmplărilor 

plăcute, al faptelor frumoase, al evenimentelor pozitive, toate împărtăşite copilului.  

Desfăşurarea şedinţei: Pregătim lista cu obiectivele şi comportamentele pe care dorim 

să le ameliorăm. Discutăm evenimentele care au avut loc după ultima şedinţă şi prelucrăm lista 

de probleme. Evaluăm sarcinile stabilite la ultimele şedinţe. Analizăm interacţiunile copil – 

părinte, discutăm cu părinţii cum au ajuns experienţele negative cu copilul (avertizările 

permanente, certurile, criticile, pedepsele) să domine experienţele pozitive. Atât părinţii, cât şi 

copilul au ajuns să considere că, ori de câte ori sunt împreună, apar conflicte şi, în acest fel, 

atenţia le-a fost îndreptată în primul rând asupra evenimentelor negative, cele pozitive, fiind 

eludate. De aceea, le propunem să dea mai multă atenţie experienţelor pozitive, calităţilor 

copiilor, şi să nu se centreze pe defecte. Este foarte important ca părinţii să comunice copilului, 

atunci când sunt mulţumiţi de el, să-i transmită într-o mai mare măsură faptul că este un prilej 

de bucurie pentru ei. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui jurnal al evenimentelor 

ţinut de părinţi, poate chiar împreună cu copiii. De cele mai multe ori, o astfel de măsură 

(focalizarea pe calităţile copilului) duce la ameliorarea relaţiei dintre părinţi şi copil şi la o 

anumită schimbare a felului în care părinţii se raportează la problematica respectivă. Cu toate 

acestea, părinţii nu ar trebui să se aştepte la o diminuare dintr-o dată a problemelor. 

Cum identificăm aspectele pozitive şi negative?  

1. Ne îndreptăm atenţia asupra aspectelor pozitive. Discutăm cu părinţii în ce mod ar 

putea realiza acest lucru. Ne referim mai ales la acele însuşiri şi calităţi ale copilului care 

reprezintă un motiv de bucurie sau de mândrie pentru părinţi. Verificăm dacă părinţii au notat 

în jurnal astfel de însuşiri şi calităţi. Găsim şi altele împreună cu părinţii şi completăm lista cu 

aspectele pozitive.  

2. Apreciem aspectele mai puţin importante. Accentuăm cât de important este să 

integrăm în lista pozitivă şi lucrurile mărunte şi fireşti. Parcurgem împreună cu părinţii 

programul zilnic obişnuit şi reflectăm asupra lucrurilor cotidiene care decurg în mod normal 

foarte bine.  

3. Sesizăm situaţii dificile, dar mai puţin problematice. Mulţi părinţi spun că un 

comportament problematic al copilului se manifestă întotdeauna, dar în foarte puţine cazuri este 

aşa. Se întâmplă ca o situaţie dificilă să decurgă mai puţin problematic. De exemplu, copilul 

poate să stea la masă mai liniştit decât de obicei. Părinţii se simt uşuraţi în astfel de situaţii? 

Sunt ei în stare să le perceapă drept evenimente pozitive, chiar dacă nu a fost atins încă nivelul 

ideal? 

 4. Arătăm copilului ceea ce preţuim la el. Discutăm cu părinţii că este important să 

împărtăşească copilului ceea ce preţuiesc la el, ce anume îi bucură şi îi mulţumesc. În astfel de 

situaţii nu trebuie exagerat, dar o apreciere punctuală este suficientă. Anumitor părinţi le este 

greu să accepte o astfel de perspectivă, dar copilul are tot dreptul să afle ce preţuiesc părinţii. 

Alte reguli: seara notăm lucrurile care au decurs bine, discutăm cu copilul despre evenimentele 

pozitive ale zilei şi, mai ales, nu ne aşteptăm la minuni.  

Temă pentru părinţi: identificarea evenimentelor pozitive, notarea lor în jurnal, 

împărtăşirea aprecierilor copilului. 
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Şedinţa 5.  

Construirea interacţiunilor pozitive prin intermediul jocului  

Scopul: Acordarea atenţiei copilului în timpul jocului. Această etapă este foarte 

importantă atunci când interacţiunea părinţi–copil constă în comportamente predominant 

negative (ameninţări, critici, pedepse), interacţiunile pozitive fiind, evident, mult mai puţin 

prezente.  

Obiective. Creşterea numărului de interacţiuni pozitive între părinţi şi copil, astfel 

ajungându-se la ameliorarea relaţiei dintre părinţi şi copil. În cazul părinţilor cu un stil educativ 

predominant negativ, acest model comportamental este vizibil, în contextul exersării jocului. 

Prin îndrumarea părinţilor spre un comportament mai puţin autoritar, se va diminua 

semnificativ probabilitatea apariţiei reacţiilor de nesupunere a copilului şi va creşte 

probabilitatea unor interacţiuni pozitive între părinţi şi copil. Copilul conştientizează cum este 

când beneficiază de întreaga atenţie şi grijă din partea părinţilor. Acesta trebuie să înţeleagă că 

nu numai el, ci şi părinţii lui trebuie să treacă printr-o schimbare pentru rezolvarea problemelor 

familiale.  

Desfăşurarea şedinţei.  

1. Pregătirea listei cu probleme şi cu obiective: dacă părinţilor le este greu să înveţe să 

se joace cu copilul s-ar putea să fie necesare mai multe şedinţe. 

 2. Discutarea evenimentelor care au avut loc de la ultima şedinţă şi dezbaterea listei cu 

probleme.  

3. Evaluarea sarcinilor stabilite la ultima şedinţă. 

 • Cum li s-a părut părinţilor completarea jurnalului? (util, incomod, obositor, simplu)  

• Cât de greu le-a fost să găsească evenimente pozitive?  

• Au fost notate şi lucruri considerate neimportante?  

• Au reuşit părinţii să transmită copilului aprecierea lor în situaţii de interacţiune 

pozitivă? 

 • S-a acordat feedback evenimentelor pozitive din fiecare zi?  

• Cum li s-a părut părinţilor şi copilului acest feedback?  

• Cum relatează părinţii experienţele pozitive, congruenţa între conţinut şi emoţie?  

Părinţii şi copilul au nevoie să aibă mai multe experienţe pozitive şi momente plăcute, 

având posibilitatea de a se percepe dintr-o altă perspectivă. Copilul îşi poate da seama că părinţii 

pot acorda atenţie lui şi intereselor sale, şi nu doar cicăleli, controale şi ameninţări. Părinţii 

observă noi comportamente pozitive ale copilul nu numai refuzul, capriciile şi furia, 

descoperind părţile pozitive ale acestuia. Explicaţi-le părinţilor aspectul esenţial al jocului: să 

se orienteze cât mai mult spre interesele şi înclinaţiile copilului şi să nu evalueze negativ 

comportamentele sale. Subliniaţi faptul că jocul nu va rezolva toate problemele, dar el ajută la 

diminuarea tensiunii dintre părinţi şi copii şi de aceea reprezintă un punct important. Copilul 

trebuie să înţeleagă că părinţii îl apreciază ca persoană, deşi îi dezaprobă unele comportamente. 

În acest fel, copilul va putea să atribuie consecinţele negative inerente, comportamentului 

problematic şi nu persoanei sale. Discutaţi cu părinţii ce experienţe de joacă au avut în ultimele 

săptămâni, ce s-au jucat împreună, ce a mers bine, ce a mers mai puţin bine de fiecare dată din 

perspectiva părinţilor. Întrebaţi părinţii ce tip de jocuri preferă şi ce tip de jocuri le este dificil 

să se joace.  

Cum să ne jucăm cu copilul? 

 1. Ne gândim împreună cu copilul la câteva jocuri pe care să le desfăşurăm împreună. 

Numim cât mai multe jocuri. Evităm jocurile care cer copilului să stea la masă şi cele cu reguli, 

care ridică dificultăţi copiilor, deoarece îi solicită să stea liniştiţi pe scaun şi să respecte regulile. 

Jocurile de construcţii, jocurile de rol, jocurile creative sunt mai puţin plăcute de către părinţi, 

dar tocmai acest tip de jocuri sunt binevenite. Se pot realiza şi jocuri cu reguli, dar în cadrul 

acestora copilul are voie să le modifice oricând.  
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2. La programul de joacă nu au voie să participe şi alţi copii. Este greu de pus în practică 

dacă în familie sunt şi fraţi mai mici. De aceea trebuie ales un moment al zilei în care celălalt 

părinte sau o persoana apropiată preia îngrijirea celuilalt copil. 

 3. Alegem care este cel mai potrivit moment al zilei pentru joc. Acesta nu trebuie să 

urmeze imediat situaţiilor familiale problematice, de exemplu momentul realizării ordinii în 

cameră. Discutăm cu părinţii în ce măsură sunt capabili să realizeze zilnic acest program de 

joacă. În cazul în care ei nu sunt prea siguri că îl pot desfăşura zilnic, stabilim o frecvenţă 

minimă a acestuia în cursul unei săptămâni.  

4. Copilul decide ce şi cum vă veţi juca! Părinţii încep jocul, spun copilului că acum au 

timp pentru el şi-l întreabă ce i-ar plăcea să facă împreună. În timpul desfăşurării jocului, nimeni 

nu intervine, nu deranjează. Copilul decide ce veţi juca! Accentuăm cât de importantă este 

alegerea jocului de către copil, decizia asupra modului de desfăşurare a jocului. Dacă este 

posibil, se alege un joc care să placă atât copilului, cât şi părinţilor şi care să fie un prilej de 

distracţie pentru ambele părţi. În cazul în care copilului nu-i vine nici o idee de joc, părinţii îi 

pot face propuneri.  

5. Ne relaxăm. Observăm mai întâi timp de câteva minute ce face copilul, apoi încercăm 

să intrăm în joc. Explicăm faptul că la începutul jocului observăm, timp de câteva minute, ce 

face copilul şi încercăm să ne relaxăm. Multor părinţi le este greu la început să se desprindă de 

cotidian. Din această cauză nici nu este recomandată organizarea jocului după situaţii familiale 

problematice, deoarece atunci este foarte dificil să se deconecteze, să se relaxeze. Părinţii să se 

concentreze doar asupra copilului şi a jocului şi să-i acorde atenţie totală. 

 6. Descriem cu voce tare ce face copilul: Ce faci? Construieşti un castel! Prin această 

regulă orientăm părinţii spre o atitudine nondirectivă. Accentuăm faptul că părinţii nu trebuie 

să pună nici un fel de întrebări şi să nu dea directive legate de modul de desfăşurare a jocului. 

Jocul va fi stabilit doar de copil. Atitudinea conciliantă a părintelui transmite copilului faptul 

că părinţii participă la joc şi sunt interesaţi de activitatea sa.  

7. Nu punem întrebări şi nu-i spunem ce are de făcut. Programul de joc este dedicat în 

exclusivitate jocului şi nu învăţării. Întrebările directive de tipul De ce? şi cerinţele corectează 

activitatea copilului şi astfel, el învăţă ce este corect şi ce nu este, respectiv ce este bine şi ce 

este rău. Jocul diferă de alte activităţi tocmai din acest punct de vedere. Subliniaţi încă o dată 

aspectele esenţiale: copilul alege jocul şi decide asupra modului de desfăşurare, părinţii nu pun 

întrebări şi nu dau indicaţii. Alte reguli: lăudaţi copilul din când în când sau spuneţi-i ce v-a 

plăcut, întoarceţi-vă cu spatele şi priviţi pentru scurt timp în altă direcţie, ignoraţi-l atunci când 

copilul se poartă urât, notaţi în jurnal impresiile legate de felul în care a decurs jocul.  

Temă pentru părinţi: desfăşurarea de jocuri, alegerea momentelor potrivite pentru joc, 

acordarea de feedback pozitiv şi însemnări în jurnal. 

Şedinţa 6.  

Formularea eficientă a cerinţelor  

Scopul: Schimbarea modului de formulare a cerinţelor faţă de copil Această activitate 

este recomandată în cazurile în care copilul nu urmează cerinţele sau în care părinţii formulează 

cerinţe ineficiente: copilul este prea departe de noi, nu sunt formulate clar sau sunt prea multe 

cerinţe deodată. Din interviul referitor la interacţiunea părinte–copil reiese deseori, faptul că 

părinţii formulează prea multe cerinţe pe care le repetă de nenumărate ori, fără să acorde 

suficientă atenţie respectării lor.   

Obiective: Se abordează cu părinţii felul în care s-ar putea formula cerinţele în mod 

eficient. Părinţii vor fi învăţaţi cum să formuleze mai puţine cerinţe, iar cele formulate să fie 

clare, să se asigure de atenţia copilului şi să ţină seama de îndeplinirea acestora.  

Desfăşurarea şedinţei: Discutarea evenimentelor care au avut loc după ultima şedinţă 

şi revederea listei cu probleme. Evaluarea sarcinilor stabilite la ultimele şedinţe despre jocul 

desfăşurat cu copilul. Părinţii exprimă dacă le-a plăcut să se joace. Încurajăm comunicarea 
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nemulţumirilor. Se va discuta despre acele momente în care părinţii au reuşit să urmeze regulile 

şi despre fazele mai dificile. Oferim părinţilor feedback, descriptiv şi concret. Explicăm 

importanţa respectării regulilor. Scopul principal este de a da copilului posibilitatea să decidă 

ce se va juca, acest lucru trebuie să facă plăcere atât părinţilor, cât şi copilului. 

 În şedinţa de astăzi, determinăm părinţii să-şi schimbe modul de formulare a cerinţelor, 

în mod eficient, şi nu doar pentru o perioadă limitată de timp. Alegem una sau două situaţii în 

care de obicei copilul nu face ceea ce i se cere. De multe ori, părinţii se aşteaptă ca cerinţele lor 

să nu fie ascultate de copil şi de aceea nici nu şi le impun. Cerinţele părinţilor au mai degrabă 

forma şi efectul unei „cicăleli“ şi nu al unor adevărate cerinţe. Părinţii s-au obişnuit ca cerinţele 

să reprezinte doar expresia furiei şi nemulţumirii lor, de vreme ce copiii nu le mai acordă atenţie. 

De exemplu, cerinţe precum: Aşează odată jucăriile pe raft, că iar stau aruncate peste tot! sunt 

exprimate de cele mai multe ori pe un ton iritat şi nu sunt urmate de copil, în final părinţii sunt 

cei care realizează sarcina în locul copilului. Neascultarea cerinţelor nu implică, de obicei, nici 

un fel de consecinţe pentru copil, iar dacă se întâmplă ca acesta să facă ceea ce i se cere, nu va 

primi atenţia cuvenită din partea părinţilor. Explicăm părinţilor faptul că un obiectiv foarte 

important al acestei intervenţii este formularea clară şi conştientă a cerinţelor astfel încât copilul 

să înveţe că părinţii iau în serios aceste cerinţe.  

Cum să formulăm eficient cerinţe pentru a fi respectate de copil?  

1. Formulăm cerinţe numai atunci când suntem pregătiţi să le şi impunem! Explicăm 

părinţilor că este bine să se gândească înainte de a formula o cerinţă, dacă vor într-adevăr ceea 

ce solicită copilului. Să nu-i ceară ceva, dacă nu sunt gata să se şi impună. Este important să 

reflecteze asupra rolului cerinţei în viaţa familiei. În cazul cerinţelor importante, este util ca 

înainte de formularea lor, părinţii să ia în considerare atât consecinţa pozitivă, cât şi pe cea 

negativă, când copilul îndeplineşte sau nu sarcina.  

2. Îndepărtăm orice factor care-l distrage pe copil înainte de a exprima o cerinţă! Aceasta 

înseamnă că nu ar trebui să existe în încăpere surse de gălăgie sau alte lucruri ce i-ar putea 

distrage atenţia în momentul comunicării cerinţei. Nu este recomandată formularea cerinţei în 

momentul în care copilul este implicat într-o activitate foarte plăcută, pe care nu o poate 

întrerupe fără a pierde ceva interesant. O casetă cu desene animate poate fi oprită şi pornită mai 

târziu, însă un film la televizor nu poate fi întrerupt, de aceea cerinţa va fi formulată înainte de 

începerea filmului sau după terminarea lui.  

3. Avem grijă ca atunci când formulăm o cerinţă, copilul să fie atent! Cerinţele pot fi 

formulate, numai atunci când părinţii stabilesc contactul vizual cu copilul, se apleacă la nivelul 

copilului sau îi orientează faţa spre ei. Cerinţele transmise la întâmplare prin încăpere nu sunt 

eficiente, deoarece în cele mai multe cazuri copilul nici nu le ascultă. Atenţia copilului este 

neapărat necesară. 

 4. Exprimăm clar cerinţa, nu sub forma unei rugăminţi! Lămurim astfel faptul că nu 

este la latitudinea copilului dacă îndeplineşte sau nu sarcina. Evităm exprimări de tipul: Eşti 

atât de drăguţ să-ţi aşezi, te rog, jucăriile la loc? În loc de aceasta, formulăm: Pune-ţi, te rog, 

jucăriile la loc în dulap!. Nu este decisivă utilizarea sintagmei te rog, ci tonul vocii care întăreşte 

cerinţa. Cerinţa este adresată pe un ton clar şi precis.  

5. Formulăm întotdeauna numai o singură cerinţă! Părinţii să formuleze întotdeauna 

doar o singură cerinţă. La început, cerinţele sunt foarte simple şi uşor de îndeplinit, iar cerinţele 

mai dificile sunt evitate. Astfel, creşte probabilitatea îndeplinirii cerinţei de către copil. Dacă 

este vorba de sarcini complexe, este recomandat să le fragmentăm în paşi mai mici, iar copilul 

să le realizeze treptat.  

6. Rugăm copilul să repete cerinţa! Copilul va repeta cerinţele de fiecare dată, cel puţin 

la început. Prin aceasta ne putem asigura de faptul că a auzit-o şi a înţeles-o. Ulterior, nu mai 

este nevoie să fie repetate cerinţele, însă părinţii pot insista în acest sens ori de câte ori nu sunt 

convinşi că au fost auziţi şi înţeleşi.  
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7. Rămânem în imediata apropiere a copilului pentru a fi siguri că cerinţa va fi 

îndeplinită. Dacă la scurt timp după formularea cerinţei copilul nu face ceea ce i se cere, atunci 

părinţii o repetă fără a fi supăraţi. Această a doua cerinţă ar trebui repetată şi de copil.  

8. Ne concentrăm mai întâi atenţia asupra unui număr mai redus de cerinţe. Deoarece 

este foarte dificilă schimbarea obiceiurilor deja formate, recomandăm părinţilor să se 

concentreze asupra cerinţelor alese şi să le consemneze în jurnal. Părinţii se pot aştepta ca 

cerinţele să nu le fie îndeplinite, chiar de la început. Ce dificultăţi pot apărea? Unii părinţi care 

adresează foarte multe cerinţe copilului lor au greutăţi în a renunţa cel puţin pe moment la unele 

dintre ele, chiar şi atunci când copilul nu reuşeşte să le îndeplinească. Explicăm părinţilor faptul 

că adresarea unor cerinţe cărora copilul nu le acordă atenţie, este cu mult mai problematică şi 

dăunează mult evoluţiei ulterioare decât scăderea numărului de cerinţe, obiectiv care poate fi 

mai uşor atins. Modificarea unor asemenea obişnuinţe înrădăcinate constituie un proces foarte 

dificil. 

 

 

Concluzii 

Cercetarea noastră și-a propus să ofere câteva repere psiho-pedagogice specific 

consilierii la nivelul învățământului preșcolar. Identificând câteva din beneficiile cercetării, 

menționăm: identificarea nevoilor de informare și de consiliere la nivelul părinților copiilor 

preșcolari, analizarea tipurilor de activități necesare și derulate cu asistența psiho-pedagogică 

din grădinițe, analiza rolurilor educative ale părinților, examinarea riscurilor de dezvoltare în 

copilărie, cât și construcția profilului consilierului din învățământul preșcolar, pe fondul 

descrierii competențelor necesare în activitatea de consiliere a părinților. Nu în ultimul rând, 

am reușit elaborarea unui posibil program de consiliere a părinților cu copii de vârstă preșcolară. 

Un prim aspect critic ce a reieșit din cercetare a fost lipsa de informații referitoare la 

procesul de consiliere. Părinții sunt cei care atrag atenția cu privire la lipsa de informații 

concrete, recunoscând că deseori se lovesc de stereotipuri și prejudecăți care, de cele mai multe 

ori, îi împiedică să recurgă la această modalitate de sprijin. Deși nevoia de consiliere este 

prezentă, părinții se confruntă frecvent cu probleme, cu situații în care copilul lor are manifestări 

specifice timidității, preferând să se autoizoleze sau cu situații în care copilul creează moment 

tensionate. Părinții simt că au probleme de comunicare și se află într-un impas, deoarece se 

înțeleg destul de greu cu cel mic acasă, având, în același timp, o multitudine de reclamații de la 

grădiniță pentru că-și deranjează colegii și activitățile. 

Necesitatea prezenței unui consilier școlar este susținută de răspunsurile celor trei 

categorii de subiecți intervievați. Părinții apelează la ședințele de consiliere atunci când: copiii 

lor au probleme de adaptare şi integrare socială, de reuşită şcolară, autocunoaştere, redusă 

imagine de sine, crize de dezvoltare, rezolvarea şi/sau depăşirea unui conflict, identificarea 

factorilor de risc în integrarea lor în familie, în socialul proxim; au nevoie de a fi învățați cum 

pot să înțeleagă nevoile şi comportamentul copiilor lor; ameliorarea relaţiei cu proprii copii. 

Consilierul poate, în același timp, să fie un sprijin și pentru unitatea școlară, sprijinind 

grădiniţa în procesul de educare a copiilor, fiind inițiatorul unui parteneriat de succes între 

grădiniță, familie și alți factori. 

Educatorii, în schimb, tind să apeleze la serviciile unui consilier atunci când se confruntă 

cu probleme legate de cunoaşterea copiilor, cu înţelegerea unor probleme ale copiilor, care au 

nevoie de sprijin în dezvoltarea lor, în asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi 

posibilităţile copiilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare etc. 

Multitudinea motivelor identificate în urma cercetării cu privire la necesitatea existenței 

unui consilier într-o unitate de învățământ preșcolar sunt variate, plecând de la nevoia de 

cunoaştere şi dezvoltare a personalității copiilor, de exersare a abilităţilor educaţionale de bază: 

autoservire, învăţare, relaţionare, autocontrol, cât și pentru identificarea dificultăților 
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comportamentale, sociale, emoţionale şi de învăţare ale copiilor. Consilierul poate acorda 

suport copiilor în conformitate cu cerinţele şi nevoile individuale în vederea responsabilizări 

preșcolarilor, cu informarea și formarea părinţilor (familiilor), a cadrelor didactice şi 

nedidactice din grădiniţă, a membrilor comunităţii cu privire la creşterea copiilor. Cerințe 

speciale ridică depăşirea situaţiilor de criză, precum și dezvoltarea reţelei de consiliere. 

Facilitarea procesului de adaptarea a copiilor la cerinţele grădiniţei şi pregătirea pentru şcoală 

şi viaţă, reprezintă un alt aspect important care poate fi tratat de către consilierul. 

Cercetarea aduce în prim-plan câteva dintre lipsurile procesului de consiliere, care, de 

cele mai multe ori, împiedică desfășurarea firească a unor activități eficiente. Cele mai întâlnite 

dezavantaje în sistemul românesc de consiliere școlară îl reprezintă lipsa unui spațiu destinat 

ședințelor de consiliere, fără de care nu se poate realiza un ambient propice de natură să ajute 

procesul de consiliere. Aranjarea și dotarea unui ambient propice și plăcut în cadrul căruia să 

se desfășoare întâlnirile/ședințele de consiliere sunt vitale, deoarece se dorește să ajute persoana 

consiliată în a se concentra atât prin crearea și asigurarea calmului, a liniștii stimulative din 

jurul lui. 

Inutilitatea unor documente și birocrația excesivă îngreunează procesul de consiliere, 

împiedicând alocarea de timp util procesului de consiliere. Lipsa timpului nu este resimțită doar 

de către manageri, educatoare și consilieri, dar și de părinți, care opinează că de cele mai multe 

ori simt că nu le este acordat suficient timp în vederea ameliorării situațiilor critice ale 

dezvoltării copiilor. 

În cadrul investigațiilor empirice s-a pus accentul pe identificarea nevoilor de informare 

și de consiliere la nivelul părinților copiilor preșcolari, pe construcția profilului competențelor 

de bază ale consilierului din învățământul preșcolar, pe descrierea competențelor specifice 

necesare în activitatea de consiliere a părinților. Din cercetare reiese că procesul de consiliere 

şcolară ar trebui să sprijine copilul, părintele, cadrul didactic ș.a. pentru ca, progresiv, copilul 

să devină capabil să se ajute singur, să se implice în producerea schimbărilor care i se potrivesc 

şi pe care le doreşte, probând încredere în a acționa hotărât, informat, motivat, pozitiv. 

Deși această cercetare se focalizează pe importanța consilierii la nivelul preșcolar, 

putem 

afirma cu tărie că necesitatea consilierii este resimțită de-a lungul întregii traiectorii şcolare, de 

la 

grădiniţă şi până la terminarea studiilor și bineînțeles se poate continua sau se poate suprapune 

cu alte tipuri de consiliere, precum cea vocațională. 

Pentru o imagine sintetică asupra rezultatelor cercetării, menționăm că obiectivele 

prioritare propuse la începutul studiului nostru - identificarea nevoilor de informare și de 

consiliere la nivelul părinților copiilor preșcolari, identificarea gradului în care consilierii din 

grădiniţă cunosc şi acoperă prin activităţi adecvate nevoile educative ale părinţilor, analiza 

relației dintre grădiniță și familie, cunoaşterea şi participarea părinților, precum şi identificarea 

gradului de cunoaștere și modului de participare a acestora la activitățile de consiliere, 

identificarea modurilor de colaborare între grădiniţă şi familie, analiza așteptărilor celor doi 

beneficiari ai parteneriatului, cunoaşterea şi precizarea rolurilor educative ale părinților, 

identificarea profilului consilierului din învățământul preșcolar și descrierea competențelor 

necesare în activitatea de consiliere a părinților, identificarea elementelor necesare elaborării 

unui model de program de consiliere pentru părinţi – au fost atinse. 

Cu privire la ipotezele cercetării, care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele, 

este 

de menţionat faptul că ipoteza 2 şi ipoteza 3 au fost confirmate, iar ipoteza 1 şi ipoteza 4 nu au 

fost validate de datele cercetării. 

Corelând rezultatele obţinute în urma aplicării instrumentelor de cercetare, şi ca urmare 

a 
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interpretării acestora se pot enunţa următoarele concluzii: 

 Nu s-a putut identifica o corelație semnificativă între activitatea de consiliere care 

răspunde nevoilor reale de educație ale părinților și parteneriatul educațional eficient; o posibilă 

explicaţie ar putea fi comunicarea ineficientă dintre consilierii şcolari şi părinţii din grădiniţă, 

lipsa de interes a directorilor de grădiniţa. 

 Există o relaţie pozitiv semnificativă între specificul activității de consiliere și relația 

de 

colaborarea familie – grădiniţă; cadrele didactice din grădiniţă au capacitatea de a iniţia şi 

dezvolta relaţii durabile, bazate pe comunicare deplină cu părinții, caracteristică de bază a 

activității de consiliere, făcând astfel colaborarea familie – grădiniţă ca find una pozitivă ce 

aduce în general beneficii ambelor instituţii educaţionale şi în mod special copilului preşcolar. 

Există o relaţie pozitiv semnificativă între activitatea de consiliere şi competenţele pe 

care le deţine consilierul şcolar din grădiniţă. Pentru o cât mai eficientă desfăşurare a activităţii 

de consiliere, consilierul din grădiniţă trebuie să aibă, pe lângă pregătirea profesională şi 

competenţele adecvate profesiei sale şi existența unor condiții de lucru care să îmbunătățească 

activitatea de consiliere (loc special destinat activaților de consiliere, materiale necesare, teste 

psihologice, bibliotecă de specialitate – toate acestea jucând un rol important în satisfacerea 

nevoilor copiilor de către activitatea de consiliere). 

Nu a putut fi identificată o corelaţie între parteneriatul grădiniţă – familie și participarea 

părinţilor la programe de formare şi consiliere; credem că o posibilă explicaţie ar putea fi slaba 

promovare a programelor de consiliere şi a activităţii depuse de consilieri în grădiniţă, 

gestionarea ineficientă a relaţiei părinte – consilier şcolar de către specialiştii în consiliere, 

rezistenţele manifeste/latente ale părinţilor în ceea ce priveşte activitatea de consiliere din 

grădiniţă. 

Cercetarea de faţă îşi propune să aducă o valoare adăugată în domeniul consilierii 

părinţilor, mai ales prin identificarea nevoilor reale de consiliere ale părinţilor şi identificarea 

gradului în care consilierii din grădiniţă cunosc şi acoperă prin activităţi adecvate nevoile 

educative ale părinţilor. 

Apoi, cercetarea aduce un plus prin identificarea profilului consilierului din 

învăţământul 

preşcolar şi descrierea competenţelor necesare în activitatea de consiliere a părinţilor, precum 

şi 

identificarea modalităţilor şi condiţiilor de dezvoltare ale unui parteneriat educaţional eficient. 

De asemenea, propunem un Model de program de consiliere a părinţilor cu copii de 

vârstă preşcolară, care să sprijine consilierii, cadrele didactice şi părinţii în dezvoltarea 

rolurilor educative în beneficiul dezvoltării cognitive, socio-emoţionale psihomotrice şi a 

limbajului şi comunicării copilului preşcolar. 
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ANEXA 1 
Chestionar pentru determinarea nevoilor de consiliere a părinţilor Alegeţi varianta potrivită prin bifarea 

răspunsului, după caz. Vă rog să răspundeţi ţinând cont de situaţia reală şi de opţiunile dumneavoastră . Nu există 

răspunsuri corecte sau incorecte, nimeni n-o să vă judece răspunsurile! Datele vor fi folosite pentru proiectarea 

activităţii de consiliere psihopedagogică, fără precizarea situaţiei particulare a participanţilor. 
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Notă: Vă rog să aduceţi la cunoştinţă consilierului decizia dumneavoastră ca propriul copil să 
beneficieze de sprijin individual şi să semnaţi acordul de principiu. 
Date generale despre familie: 
• Nume şi prenume copil: __________________________________  
• Data şi locul naşterii: ____________________________________  
• Numele şi prenumele tatălui: ______________________________  
• Numele şi prenumele mamei: ______________________________ 
 • Grupa din care face parte copilul: __________________________  
• Numele şi prenumele educatoarei: __________________________  
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat prin completarea acestui chestionar! 

 
ANEXA 2 
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