
 

Și pi pi pi părinrinrinrinții se educa, nuii se educa, nuii se educa, nuii se educa, nu----    i ai ai ai așa?a?a?a?    

    

Evoluțiile rapide din viața socială generează o cerere de continuare a proceselor de 
reînnoire a cunoștințelor, deprinderilor și valorilor pe durata întregii vieți, iar părinții sunt cea 
mai largă categorie de beneficiari ai acestei cereri. 

Din perspectiva unei analize sistemice, educația părinților apare ca un element al 
sistemului de educație fiind, în același timp, și o dimensiune a educației permanente.  

Educația adulților, cu excepția unor programe de promovare profesională, nu poate 
deveni obligatorie; ea trebuie să se adapteze nevoilor diferitelor categorii de adulți și să 
acorde celor ce studiază condiții mai liberale de autoeducație și autoevaluare, de alegere a 
conținuturilor și metodelor, a locului și timpului de învățare.  

În acest context, părinții, dar și viitorii părinți, ca grupuri țintă, vor necesita cât mai 
multă flexibilitate, dinamism și adaptabilitate din partea sistemului de educație, care va trebui 
să se plieze pe cerințele și nevoile acestora. 

Noțiunea de parentalitate reprezintă exercitarea atribuțiilor de părinte și îndeplinirea 
acțiunilor necesare acestei funcții. Ea se transformă odată cu societatea, care îi determină atât 
conținutul cât și sfera.  

În acest sens, în ultimele decenii, statutul și rolul de părinte, cuprinzând atribuții de 
natură fizică, psihică, socială, culturală și economică, au evoluat rapid, sub influența 
dezvoltării tehnologice și informaționale a întregii lumi și a diversificării modelelor familiale 
și educaționale, adăugând mereu, noi competențe și abilități. 

A susține părinții în interesul superior al copilului înseamnă a crea o nouă cultură 
familială, bazată pe dialog, cunoaștere și participare, pe de o parte, și a facilita cooperarea 
între profesioniști, părinți și autorități publice, care contribuie la educația și dezvoltarea 
copilului, pe de altă parte.  

Cert este că arta de a fi părinte se învață și învățăm asta cu fiecare zi pe care o petrecem 
alături de copiii noștri, fără a ne dori să lipsim nici măcar o clipă de la masa de joc... 
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