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către părinţi, educatoare, 
învăţători şi profesori 

 
Peste 90% din prezenta lucrare reprezintă contribuţia mea la 

problemele artei educative, rod al experienţei şi cercetărilor proprii. Doar 
în câteva dintre cele 70 de teme abordate am recurs la unele citate din alte 
lucrări pedagogice, acolo unde am socotit că servesc unei mai bune 
înţelegeri a aspectelor prezentate. 

Am pornit de la adevărul că educaţia reprezintă o prioritate în 
condiţiile actualei crize morale a societăţii. Un sprijin orientativ este 
necesar azi – mai mult decât oricând – pentru părinţi, de aceea cartea de 
faţă se adresează în primul rând lor. Dar ea cuprinde şi numeroase aspecte 
de interes deosebit pentru educatoare, învăţători, profesori şi diriginţi. 
Poate servi ca un îndrumător pentru toţi. În acest scop, am structurat 
materialul cât mai bine posibil şi am folosit un limbaj accesibil părinţilor, 
optând pentru un stil mai simplu, chiar direct uneori, păstrând însă 
cumpăna potrivită între cerinţele ştiinţei pedagogice şi arta practică a 
educaţiei. Temele au fost tratate concis, pentru a facilita la maximum 
înţelegerea mesajului. 

Accentul cade pe educaţia în familie, deoarece ea este fundamentul 
educării copilului. Părinţii rămân primii şi cei mai importanţi educatori ai 
copiilor, mai întâi pentru că îi influenţează moral de la vârsta cea mai 
fragedă şi apoi pentru că au asupra lor autoritatea incomparabilă a iubirii 
părinteşti, căreia copiii îi răspund cu iubirea filială. Am tratat sintetic o 
serie de aspecte importante ale acţiunii educaţionale pe care părinţii sunt 
chemaţi să o exercite asupra copilului. Scopul vizat este acela ca părinţii 
să fie scutiţi de greşelile pe care mai devreme sau mai târziu le-ar fi 
observat şi singuri, dar nu se ştie câte dintre ele şi cât din acestea le-ar mai 
putea repara. 

Un spaţiu semnificativ am acordat şi problemelor educative din 
grădiniţe şi şcoli, insistând asupra fazelor de tranziţie între diferitele etape 
ale copilăriei. Un grupaj am rezervat problematicii educative a 
adolescenţei. Am alcătuit un „cod” al comportării părinţilor şi un „cod” al 
comportării profesorilor pe linie educativă. 

Îmi exprim nădejdea că lucrarea nu va rămâne fără ecou în acţiunea 
educativă a celor care se vor osteni să o parcurgă. 

         AUTORUL 
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CLIMATUL FAMILIAL 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Codul comportării părinţilor faţă de copii 
 

1. Trataţi-i egal pe copii! Chiar dacă în sinea voastră pe unii îi iubiţi 
ceva mai mult decât pe alţii, nu o arătaţi niciodată. În caz contrar, dezbinaţi 
sufleteşte familia. 

2. Educaţi-i în cerinţele moralei creştine! Una singură este morala ade-
vărată, anume aceea cerută de Dumnezeu. Cine vrea să zidească sufleteşte, 
nu are alte „cărămizi” decât virtuţile, obligaţiile şi drepturile ei. Cine lucrează 
cu alte „valori” morale, croite după interesele omeneşti, cară apă cu ciurul. 

3. Nu vă certaţi în faţa copiilor! Ei vor fi puşi în situaţia să aleagă între 
mamă sau tată, să judece în sinea lor între cei doi. De aici decurge o slăbire 
a influenţei părintelui „acuzat” în sinea lor şi o supralicitare a influenţei 
părintelui căruia copiii îi iau partea, cu efecte cam egal negative. 

4. Unitate între părinţi în cerinţele educative! Părinţii să se înţeleagă mai 
întâi asupra unor cerinţe sau sancţiuni, apoi să le impună copiilor în mod 
unitar. În caz contrar, copilul va nesocoti cerinţa unui părinte prevalându-se 
de sprijinul celuilalt părinte, care nu o pretinde sau o respinge. 

5. Descurajaţi răul care l-a biruit pe copil, dar nu copilul! Un copil cade 
lesne în greşeală, deoarece la el totul e în formare: caracterul, judecata 
chibzuită, experienţa de viaţă etc. Este o greşeală la fel de mare să-l 
descurajezi sufleteşte când greşeşte, precum şi aceea de a închide ochii în faţa 
greşelii lui. Copilul trebuie încurajat să conştientizeze greşeala care 
momentan l-a biruit. În orice eşec să i se explice cauza şi să i se insufle curaj. 

6. Răbdare. Un părinte fără răbdare va ajunge în educaţie la fel de 
departe ca un călător care porneşte să treacă deşertul fără cămilă. Eşecul 
este garantat. 

7. Arătaţi iubire copiilor, dar o iubire corectă. Ea înseamnă să le daţi 
îngrijirea fizică, intelectuală şi morală cuvenită, să nu-i răsfăţaţi şi să le 
sancţionaţi greşelile. Pedeapsa de îndreptare este o formă a iubirii părinteşti. 
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8. Pedeapsă constructivă şi prudentă. Nu folosiţi ca metodă pedeapsa 
brutală, ci aceea care face apel la sufletul copilului, la conştiinţa lui, la 
înţelegerea vinii. Să se arate prudenţă, ţinând seama de vârstă, sensibilitate, 
temperament, diferite afecţiuni fizice sau psihice. 

9. Fiţi model moral pentru copii! Copilul imită. Părinţii sunt primul şi 
principalul model. Trageţi singuri concluzia. 

10. Câştigaţi încrederea copilului. Dacă vă cere sfatul, înseamnă că 
aveţi încrederea lui şi puteţi progresa în educaţie. 

 
 

1.2. Copiii în familiile dezbinate afectiv 
 
Familiile dezbinate sunt mai multe decât s-ar crede la prima vedere. 

Această eroare de apreciere provine din faptul că nu sunt cunoscute sau 
recunoscute ca atare decât familiile care ajung la dezbinare externă 
(efectivă), îndeobşte prin divorţ. Câte altele nu îşi tăinuiesc însă dezbinarea 
internă (afectivă), care, e drept, nu ajunge în faţa tribunalului civil, dar 
ajunge întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, în faţa tribunalului 
conştiinţei! În faţa lumii cei doi soţi joacă adesea scena armoniei, a bunei 
înţelegeri dintre ei, în fond doar o farsă care nu schimbă cu nimic realitatea. 
Nu ne vom opri aici asupra cauzelor care conduc spre o asemenea situaţie, 
ci doar asupra efectelor pe care le are asupra copiilor. 

Pentru copiii din familiile dezbinate afectiv, primul efect practic de 
neînlăturat, îl reprezintă traumatizarea (să-i zicem „surdă”, înăbuşită) 
provocată de certurile şi scandalurile dintre părinţi. Nu e acea traumatizare 
făţişă, dramatică, cu care procesele de divorţ îi lovesc pe copii, atunci când 
ei trebuie să-l aleagă doar pe unul dintre părinţi sau când fraţii sunt obligaţi 
să se despartă pentru totdeauna. Însă şi în cazul dezbinării afective este 
vorba tot de o traumatizare, cu consecinţe ce rod neîncetat sufletul tocmai 
pentru că nu se pot exprima, mocnind în ascuns. Pentru că, fireşte, totul se 
petrece într-un cerc restrâns, într-un cadru închis. Copilul nu poate primi un 
sfat, o eliberare psihică, de nicăieri. Dacă ar mai discuta cu o rudă în acest 
sens, ar fi pedepsit de părinţi pentru că a dezvăluit ceea ce nu trebuia din 
secretele familiei. Dacă s-ar adresa tatălui, va afla imediat, pe un ton sec şi 
aspru, că numai mama e vinovată, iar dacă se va adresa mamei, va fi 
înştiinţat, cu lacrimi şi indignare, că numai tatăl e vinovat. Or, toate acestea 
nu ţin loc nici de sfat şi nici de mângâiere sufletească; astfel, jarul va mocni 
în continuare sub spuză. De aici se ajunge lesne la al doilea efect, anume 
împărţirea întregii familii în două tabere. Obosiţi să tot oscileze între doi 
„poli” magnetizaţi cu semne contrare, dezorientaţi şi simţind nevoia de 
ocrotire şi mângâiere, copiii vor alege. Unul va merge alături de tată, altul 
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alături de mamă. Măcar de la unul va avea ceea ce altfel i s-ar refuza de 
către amândoi. Desigur, toţi vor continua să locuiască în aceeaşi casă, dar 
prin mijlocul lor va trece o tainică „linie a frontului”. La fiecare ceartă şi 
scandal, taberele îşi vor reuni forţele pentru a se combate cu reproşuri, 
ţipete şi ameninţări sentimentale. Copiii, până atunci neutri, se vor implica 
tot mai mult, odată cu vârsta, pe nevăzutele baricade. Împotriva cui? 
Împotriva tatălui sau a mamei, a unui frate sau a unei surori. În loc să-şi 
mobilizeze energia pentru a se ajuta reciproc, ei şi-o vor risipi pentru a-şi 
pândi cele mai mici greşeli şi a se acuza, epuizându-se în certuri fără 
noimă. Vor fi invocate cu vremea şi greşelile rudelor din partea tatălui sau a 
mamei, scăderile din viaţa strămoşilor mai apropiaţi; până şi cei răposaţi 
vor fi târâţi, imaginar, în această regretabilă dispută. 

Nu e greu de înţeles cât de fragmentată va fi astfel educaţia copiilor. 
Este cu atât mai regretabil cu cât cei doi părinţi pot fi, de fapt, oameni 
foarte serioşi şi cinstiţi, ba mai mult, adânc ataşaţi de copii. Ceea ce îi 
desparte sunt adesea alte probleme, care n-au tangenţă nici cu lipsa de 
cinste, nici cu absenţa seriozităţii sau a iubirii faţă de copii. De pildă, 
nepotrivirea de temperament, nervozitatea excesivă, reproşul că unul ar lăsa 
prea mult din greutăţile casei pe umerii celuilalt (chestiune, de altfel adesea 
judecată subiectiv şi în sine mereu discutabilă) şi altele. Special n-am inclus 
aici gelozia, care tulbură atât de mult liniştea şi înţelegerea în unele familii, 
pentru a nu da impresia că şi ea ar fi compatibilă cu seriozitatea. Nu, e 
cazul să o spunem răspicat, gelozia este de la început şi până la sfârşit o 
dovadă de neseriozitate. Din toate acestea vor suferi copiii. Aceasta 
deoarece au nevoie de educaţie şi o vor primi astfel numai în mod 
fragmentar.  
Ei mai au nevoie şi de iubirea statornică a părinţilor, dar o vor primi numai 
întâmplător, în frânturi risipite ici şi colo, printre scene de neînţelegeri care 
lasă mereu un gust amar. Dacă asemenea părinţi ar medita mai mult la 
binele pe care-l răspândeşte în jur buna înţelegere, la datoria pe care o au de 
a nu-şi cauza rău, precum şi la iubirea cu care sunt datori copiilor, de bună 
seamă că s-ar strădui să elimine dezbinarea dintre ei şi astfel să se bucure 
de roadele minunate ale armoniei familiale. 
 

1.3..    Gelozia din familie şi urmările ei pe plan educativ 
 
Despre gelozie s-a scris mai mult în literatură şi mai puţin în pedagogie, 

deşi urmările ei pe plan educativ pot fi foarte serioase. 
Este gelozia o boală? Din punct de vedere sufletesc, categoric da. Ba 

mai mult, este o boală dintre cele care se numesc „urâte”, deşi, la drept 
vorbind, nu poate numi nimeni o boală ca fiind „frumoasă”. De ce este ea 
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