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Cuvinte  cheie:  succes  şcolar,  rol  parental,  risc  de  eşec  şcolar,  climat  afectiv, 

comportamente educative

Abstract

Obiectivul  cercetării  de  faţă  îl  constituie  identificarea  rolului  pe  care  factorii 

familiali îl  au în situaţia şcolară a copilului.  Factorii  familiali consideraţi  sunt: 

armonia din familie,  sprijinul  emoţional  oferit  de părinţi  copilului,  aşteptările 

părinţilor  faţă  de  comportamentul  şi  rezultatele  şcolare,  precum  şi  climatul 

educaţional  de  acasă.  Pentru  măsurarea  situaţiei  şcolare  am  lucrat  cu  un 

indicator  referitor  la  riscul  de  eşec  şcolar,  care  cuprinde  atât  aspectele 

comportamentale  cât  şi  cele  referitoare  la   performanţă  ale  situaţiei  şcolare. 

Metoda utilizată este una mixtă, de expansiune, combinând metodele cantitative 

cu  cele  calitative  în  scopul  lărgirii  perspectivei  de  abordare.  În  acest  fel, 

rezultatele  obţinute  care  reflectă  percepţia  elevilor  pot  fi  confruntate  cu 

reprezentările părinţilor.

Analiza de faţă se bazează pe datele obţinute în studiul naţional realizat în 

cadrul  proiectului   Diagnosticul  social  al  performanţei  şcolare  prin  scala  socială  a  

succesului  şcolar  şi  proiectarea  unor  metode  de  intervenţie  validate  prin  cercetare. 

Proiectul a fost bazat pe validarea în România a chestionarului School Success 

Profile (Bowen and Richman, 2005), construit la Universitatea Chapel Hill din 

SUA.  

Pornind de la datele din literatura de specialitate (ex. Feinstein şi col. 2004) 

referitoare la efectul practicilor parentale asupra rezultatelor şcolare am verificat 

efectul climatului emoţional şi al comportamentului educaţional parental asupra 

indexului de risc şcolar. 

A  fost  propus  un  model  teoretic  conform  căruia  practicile  parentale 

influenţează riscul de eşec şcolar prin efectul pe care îl au asupra gradului de 
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adaptare  a  elevului  la  cerinţele  mediului  şcolar.  Având în  vedere  evidenţele 

referitoare la faptul că elevii de gen diferit au evoluţie şcolară diferită (Hatos, 

2006;  Sălăvăstru,  2004)  şi  constatările  lui  Becker  (1991)  privind  diferenţa 

practicilor parentale în funcţie de genul şi  vârsta copilului,  cercetarea de faţă 

compară modul în care practicile parentale sunt percepute de elevii de gen diferit 

şi de la nivele şcolare diferite iar modelul teoretic propus a fost testat separat 

pentru două nivele şcolare (gimnazial şi liceal) şi pentru elevii de gen diferit.  

Rezultatele  arată  că  efectul  factorilor  familiali  asupra  riscului  de  eşec 

şcolar  scade  în  ciclul  liceal  faţă  de  cel  gimnazial,  dar  rămâne  semnificativ. 

Factorii  familiali  cu efect  asupra riscului  de eşec  şcolar,  precum şi  efectul  lor 

asupra adaptării elevului la mediul şcolar arată diferenţe mai mari în funcţie de 

genul elevului decât în funcţie de nivelul şcolar. 

În partea a doua a cercetării, au fost utilizate interviuri calitative în scopul 

identificării  reprezentărilor părinţilor privind reuşita şcolară şi  propriul  rol în 

aceasta.  Rezultatele  confirmă  constatările  lui  Stănciulescu  (2002a)  privind 

semnificaţia reuşitei şcolare pentru părinţii din România, care este considerată 

condiţia reuşitei sociale. Rezultatele obţinute reflectă diferenţa între părinţii cu 

nivel educaţional diferit privind semnificaţia reuşitei sociale.  Elementul cheie al 

rolului  parental  în  reuşita  şcolară  în  percepţia  părinţilor  intervievaţi  este 

asigurarea îndeplinirilor sarcinilor şcolare şi în primul rând asistarea copilului în 

efectuarea  temelor.  Conform  rezultatelor  analizei  cantitative  însă  asistenţa  în 

efectuarea temelor şi a sarcinilor şcolare nu are efect pozitiv semnificativ asupra 

riscului de eşec şcolar.

Cercetarea de faţă demonstrează  importanţa climatului emoţional familial 

şi a unor comportamente educative în riscul de eşec şcolar al elevilor. În acelaşi 

timp se  evidenţiază  lipsa  de  conştienţă  a  părinţilor,  indiferent  de  nivelul  lor 

educaţional,  în  ceea  ce  priveşte  practicile  parentale  cu  efect  asupra  reuşitei 

şcolare. În timp ce părinţii consideră că rolul lor principal în reuşita şcolară a 

copilului este asigurarea îndeplinirii sarcinilor şcolare, rezultatele cantitative ale 
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cercetării arată că armonia din familie, sprijinul emoţional, convorbirile regulate 

şi aşteptările consistente şi clare sunt factorii care influenţează rezultatele şcolare 

ale elevilor.

Capitolul 1  arată rolul pe care principalele teorii sociale îl atribuie familiei 

şi  şcolii  în  procesul  de  formare  a  individului  integrat  în  societate.   Primele 

contacte   cu   structurile  societăţii  se  realizează  prin  experienţele  sociale  ale 

individului,  la  început  cu  membrii  familiei,  apoi  treptat  cu  alte  persoane 

semnificative. Aceste persoane îi transmit copilului structurile realităţii, procesul 

transmiterii  fiind educaţia.  Educaţia  orientează  evoluţia  fiinţei  umane,  dar  în 

acelaşi timp este o funcţie socială, având printre obiective armonizarea evoluţiei 

individului  cu  cerinţele  societăţii.  Dimensiunea  socială  a  educaţiei  este 

socializarea (Stănciulescu, 1996). 

Rolul familiei şi a şcolii în formarea individului integrat în societate este 

perceput  diferit  de  reprezentanţii  orientărilor  diferite.  Teoriile  funcţionaliste 

argumentează pentru  impunerea clară a educaţiei şcolare în faţa celei familiale, 

considerând că doar şcoala poate transmite codurile morale indispensabile bunei 

funcţionări a societăţii.  Teoriile conflictualiste arată rolul sistemelor educaţionale 

în menţinerea relaţiilor de putere, legitimizându-le prin mascarea lor în merite 

individuale.  Teoriile  constructiviste  accentuează  rolul  participanţilor  şi  al 

procesului  însuşi  în  construirea  realităţii.  Reprezentarea  lumii,  transmisă  de 

familie  este  singura  posibilă  pentru  copil  şi  structura  realităţii  dobândită  în 

procesul socializării primare va influenţa toate achiziţiile ulterioare. 

Capitolul 2 prezintă factorii care au contribuit la expansiunea sistemelor 

şcolare  în  societăţile  moderne  şi  funcţiile  pe  care  şcoala  le  îndeplineşte  în 

momentul  actual  în  cadrul  acestor  societăţi.   Educaţia  şcolară  are  scopuri 

multiple în societate: integrarea socială, controlul social şi creşterea economică 

sunt  cele  mai  importante  dintre  ele  (Craig,  1981).  Unele  dintre  scopuri  sunt 

explicite, de exemplu transmiterea cunoştinţelor sau înzestrarea viitoarei forţe de 

muncă cu abilităţile tehnice necesare, în timp ce altele nu sunt declarate, dar sunt 
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urmărite în mod latent. Funcţiile latente ale educaţiei au scopul de a dezvolta în 

generaţiile următoare valorile culturii dominante şi conservarea ordinii sociale. 

Funcţiile latente se realizează prin curricula ascunsă, care conţine atât elementele 

incluse în mod conştient dar nedeclarat în conţinuturile şcolare cât şi cele care nu 

sunt  urmărite  în  mod conştient  dar  sunt  rezultatul  spontan al  interacţiunilor 

între participanţii la procesul educaţional, realizate în cadrul instituţional al şcolii 

(Somlai,  1997).  Direcţiile  de  dezvoltare  ale  sistemelor  educaţionale  sunt 

determinate  atât  de  nevoile  factorilor  decizionali  responsabili  de  politicile 

educaţionale  cât  şi  de  cele  ale  consumatorilor,  pentru  că  atât  nevoile,  cât  şi 

resursele  acestora  exercită  o  forţă  orientativă  asupra  sistemului  educaţional. 

(Craig, 1981)

 Capitolul 3 prezintă diferite aspecte ale relaţiei dintre familii şi şcoală: cele 

existente în mod spontan, cele prevăzute în politicile educaţionale şi cele axate în 

mod  specific  pe  îmbunătăţirea  performanţelor  elevilor  şi  cele  ale  şcolilor  – 

implicarea  parentală  în  educaţie.  Este  prezentat  un  model  al  procesului 

decizional parental referitor la implicare în educaţia şcolară pe baza lui Hoover-

Dempsey şi  Sandler (1997).   Pomerantz şi  col.,  (2007) subliniază că nu numai 

aspectele  cantitative  ale  implicării  părinteşti  sunt  cele  care  contează  pentru 

rezultatele şcolare ale copiilor, la fel de importante sunt şi aspectele calitative ale 

implicării.  Barierele  implicării  identificate  de  Harris  şi  Goodall  (2007) 

(experienţele părinţilor legate de propria şcolarizare, lipsa abilităţilor sociale şi 

cognitive, lipsa de timp a părinţilor, atitudinea negativă a profesorilor şi a şcolii 

în  ceea  ce  priveşte  implicarea  parentală)  sunt  ilustrate  cu  studii  empirice 

referitoare la părinţii cu statut socioeconomic scăzut, având în vedere faptul că 

implicarea acestor părinţi este mai puţin probabilă decât aceea a părinţilor din 

clasele superioare (Lareau, 2002).  În încheiere, pe baza lui Auerbach (2007), sunt 

prezentate câteva modalităţi de implicare ale familiilor marginalizate, modalităţi 

care   nu  sunt  vizibile  la  şcoală  sau  sunt  chiar  sancţionate  de  aceasta.  Toate 

acestea duc la concluzia că părinţii contribuie la succesul procesului educaţional 

ca  părţi  componente  ale  acestuia  prin  sprijinul  emoţional  al  copiilor  şi  prin 
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sistemul lor valoric concretizat în aspiraţii şi aşteptări.  Părinţii care au realizat 

acest lucru, au fost capabili să-şi sprijine copiii şi în lipsa abilităţilor  cognitive şi 

sociale (Auerbach, 2007).

Capitolul  4 prezintă  unele  caracteristici  ale  sistemului  educaţional 

românesc, locul pe care şcoala îl ocupă în societatea românească şi rolul atribuit 

părinţilor în cadrul acestui sistem, aşa cum se reflectă în actele normative cele 

mai  recente.  În  completare  pe  baza  unor  cercetări  empirice  este  prezentată 

atitudinea părinţilor înşişi faţă de şcolarizarea copiilor. Factorii de decizie  sunt 

conştienţi  de  necesitatea  îmbunătăţirii  sistemului  educaţional  pentru  a  creşte 

competitivitatea acestuia la nivel european, însă nu se rup de discursul politico – 

pedagogic  bazat  pe  filosofia  funcţionalistă  a  statului  atotştiutor  şi  a  familiei 

incompetente, obiectul intervenţiei statale. Accentuarea dezinteresului parental 

faţă de educaţie are rolul delegării responsabilităţii pentru insuccesele sistemului 

familiilor  ”neglijente”,  care nu-şi  îndeplinesc  sarcinile  parentale  (Stănciulescu, 

2002b). Cercetările axate pe identificarea  punctului de vedere al părinţilor au 

demonstrat însă că majoritatea părinţilor români sunt interesaţi de şcolarizarea 

copiilor  şi  sunt  dispuşi  să  aducă  sacrificii  în  acest  scop  (Agabrian,  2005;  E. 

Stănciulescu, 2002b). Nevalorificarea acestui potenţial privează şcoala de resurse 

utilizabile pentru îmbunătăţirea performanţelor. 

Capitolul 5 începe prin prezentarea câtorva definiţii ale succesului  şcolar 

şi a factorilor cu rol determinant asupra rezultatelor şcolare.  Inteligenţa, genul şi 

caracteristicile afectiv-emoţionale ale elevului sunt factorii individuali legaţi cel 

mai  adesea  de  rezultatele  şcolare  în  literatura  de  specialitate.  Caracteristicile 

socioeconomice  ale  familiei   sunt  printre  determinanţii  sociali  cel  mai  des 

abordaţi ai succesului şcolar. Feinstein şi col. (2004) consideră că stilul parental şi 

comportamentele  educative  ale  părinţilor  mediază  efectul  factorilor 

socioeconomici  asupra succesului  educaţional.  Influenţa acestor factori  asupra 

rezultatelor şcolare este demonstrată de o serie de studii empirice cantitative (de 

ex.  Annunziata şi  col.,  2006; Crosnoe şi  Elder,  2004; Garcia-Reid,  2007, etc)  şi 
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calitative   (de  ex.  Auerbach,  2007;  Murray  şi  Naranjo,  2008;  O'Connor,2002; 

Terrion, 2006).

Partea  a  doua  a  Capitolului  6  prezintă  cercetarea  proprie.  Una  dintre 

obiectivele  cercetării  de  faţă  este  identificarea  practicilor  parentale  cu  efect 

asupra  situaţiei şcolare a elevului, în particular asupra riscului de eşec şcolar. 

Cercetarea de faţă testează un model teoretic conform căruia efectul practicilor 

parentale asupra riscului de eşec şcolar este mediat  de adaptarea copilului  la 

mediul şcolar.

Partea  a  doua  a  cercetării  completează  rezultatele  obţinute  pe  baza 

prelucrării cantitative a datelor obţinute de elevi cu percepţia părinţilor despre 

propriul rol în reuşita şcolară a copiilor. 

  Cu toate că relaţiile între factorii familiali şi şcoală constituie un domeniu 

cercetat în lumea ştiinţifică internaţională,   în România există puţine cercetări 

care să se axeze pe relaţiile dintre factorii familiali şi rezultatele şcolare. Studiul 

de faţă îşi propune să contribuie la creşterea gradului de conştienţă în societatea 

românească  privind  importanţa  familiilor  în  rezultatele  şcolare  ale  copiilor, 

precum şi la identificarea acelor comportamente parentale care au rolul cel mai 

important în aceste rezultate. 

Cercetarea  de  faţă  recurge  la  metode  mixte,  folosind  un  design  de 

expansiune, adică urmăreşte lărgirea analizei prin utilizarea unor metode diferite 

pentru abordarea temei cercetării. Această formă de design presupune colectarea 

şi  prelucrarea  paralelă  a  datelor,  mixarea  metodelor  având  loc  la  nivelul 

interpretării (Jang, 2008)

Prima parte a cercetării o constituie analiza cantitativă a datelor obţinute în studiul 

naţional realizat în cadrul proiectului  Diagnosticul social al performanţei școlare prin 

scala socială a succesului școlar și proiectarea unor metode de intervenţie validate prin  

cercetare1 cu scopul identificării practicilor parentale cu influenţă asupra situaţiei școlare 

a  elevului,  și  a  testării  unui  model  teoretic  privind  variabilele  care  mediază  efectul 
1 Proiect PN II, finanţat prin contractul nr. 91-063/18.09.2007 de către CNMP, director de proiect, prof.dr. 

Roth Maria. Detalii pe www.successcolar.ro
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practicilor parentale asupra riscului de eșec școlar.

 În partea a doua am utilizat interviuri semistructurate pentru a identifica 

reprezentările părinţilor privind reuşita şcolară şi propriul rol în acesta. 

Analiza cantitativă este construită pe următoarele ipoteze de cercetare :

1. Datele  din  literatură  (de ex.  Hatos,  2006;  MECI  2009;  Sălăvăstru,  2004) 

arată  că  rezultatele  şcolare  depind  de  genul  elevilor:  fetele  având  în 

general  performanţe  şcolare  mai  bune  şi  mai  puţine  probleme 

comportamentale (Annunziata şi col. 2006; Dumka şi col.,  2009). Becker 

(1991) afirmă că  tehnicile parentale depind de genul copiilor din familie. 

Pe baza acestor evidenţe din literatura de specialitate, presupunem că :

1.1. performanţa şcolară a fetelor va fi mai bună decât cea a băieţilor în 

eşantionul studiat;

1.2.riscul de eşec şcolar va fi  mai scăzut în cazul fetelor decât  în cel al 

băieţilor.

1.3. există diferenţe în practicile parentale percepute de elevii de genuri 

diferite pe fiecare dintre nivelele şcolare;

2. Conform lui Feinstein şi col. (2004), constelaţia factorilor care descriu stilul 

parental  din  familie  şi  comportamentul  educaţional  al  părinţilor 

influenţează rezultatele procesului educaţional. (Becker,  1991) afirmă că 

tehnicile parentale depind de vârsta copiilor din familie.  Pornind de la 

aceste constatări am formulat ipotezele:

2.1. există diferenţe în percepţia caracteristicilor familiale de către elevii de 

la nivele şcolare diferite (gimnazial şi liceal);

3. Deoarece nivelul educaţional al părinţilor este unul dintre factorii de risc  

ai eşecului şcolar în România (Hatos, 2006), însă Feinstein şi col. (2004) 

consideră că practicile parentale mediază efectul lor asupra succesului 

educaţional, cercetarea de faţă testează măsura în care educaţia părinţilor 

şi practicile parentale contribuie la predicţia riscului de eşec şcolar.
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4. Becker (1991) arată că practicile parentale diferă în funcţie de vârsta 

copilului. Cercetările lui (Dumka şi col., 2009) şi Plunkett şi col. (2008) arată 

că practicile parentale au efecte diferite asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor de gen diferit. Pornind de la aceste constatări din literatura de 

specialitate presupunem că factorii familiali cu efect asupra rezultatelor 

5. Teoria de socializare a construcţionismului fenomenologic (Berger şi   

Luckman, 2008) arată că socializarea primară constituie premisele unei 

socializări secundare cu succes. Feinstein şi col. (2004) arată că paternurile 

comportamentale familiale cu rol în succesul educaţional le constituie stilul 

parental şi comportamentul educaţional. Pornind de aici construim ipoteza 

că paternurile comportamentale parentale determină capacitatea de 

adaptare a copilului la cerinţele mediului de socializare secundară – în 

cazul nostru ale şcolii, iar adaptarea la cerinţele mediului şcolar va 

influenţa riscul de eşec şcolar (Sălăvăstru, 2004). Astfel ipoteza noastră este 

că paternurile comportamentale parentale vor influenţa riscul de eşec 

şcolar al copilului mediate prin adaptarea acestuia la mediul şcolar. Figura 

de mai jos prezintă 
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 Model teoretic privind influenţa paternurilor comportamentale parentale asupra 

riscului de eşec şcolar.

Analiza  cantitativă  se  bazează  pe  datele  obţinute  în  studiul  naţional 

realizat în cadrul proiectului  Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala  

socială  a  succesului  şcolar  şi  proiectarea  unor  metode  de  intervenţie  validate  prin  

cercetare2.   

Baza de date actuală a fost obţinută în perioada noiembrie 2009-ianuarie 

2010,  şi  iniţial  a  fost  întocmit  din  2609  cazuri,  constituind  un  eşantion 

reprezentativ pentru populaţia din gimnaziu şi liceu din România. Pentru scopul 

studiului de faţă au fost eliminate cazurile care au avut răspunsuri lipsă în mai 

mult de 3 dimensiuni din cele 27. Astfel a fost obţinută o bază de date constituit 

din 2465 cazuri. 

Măsurătorile folosite în cadrul acestui studiu sunt scale şi itemi achestionarului 

Profilul Succesului colar (SSP-Ro)( Ș Hărăgus, Dămean, Roth, 2009).

Factorii familiali al căror efect asupra evoluţiei şcolare sunt analizate în 

cadrul acestei cercetări, se împart în factori care se referă la climatul emoţional 

din  familie  şi  stil  parental  (armonia  din  familie  şi  sprijinul  emoţional  oferit 

copilului şi monitorizarea copilului în activităţile extraşcolare) şi comportamente 

educaţionale (aşteptările familiei legate de conduita corespunzătoare la şcoală şi 

convorbirile regulate cu copilul despre teme curente). 

Rezultate cercetării cantitative

Indexul  de  risc  şcolar  arată  diferenţe  semnificative  atât  între  nivelele 

şcolare cât şi între sexe. În ceea ce priveşte factorii familiali, se observă că sunt 

percepuţi semnificativ diferit de elevii de la cele două nivele şcolare, cu excepţia 

aşteptărilor părinţilor legate de şcoală. 
2 Proiect PN II, finanţat prin contractul nr. 91-063/18.09.2007 de către CNMP, director de proiect, prof.dr. 

Roth Maria. Detalii pe www.successcolar.ro
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Dacă rămânem însă la acelaşi nivel şcolar, observăm că în ciclul gimnazial 

nu există diferenţe semnificative între sexe privind armonia din familie, sprijinul 

emoţional  şi  sprijinul  educaţional  perceput  de  elevi,  însă  există  diferenţe 

semnificative în  ceea  ce  priveşte  aşteptările  parentale  şi  climatul  educaţional, 

mediile variabilelor fiind mai mari în cazul fetelor.  

În ciclul liceal apare diferenţă semnificativă între sexe în toate variabilele 

familiale, cu excepţia armoniei din familie şi al sprijinului educaţional, ceea ce 

poate să aibă legătură cu diferenţele comportamentelor parentale faţă de copiii 

de gen diferit (Becker, 1991;McHale şi col., 2003). 

Efectul direct al variabilelor familiale asupra indexului de risc şcolar a fost 

modest  în toate cele patru loturi, valoarea explicativă a modelului fiind cea mai 

ridicată în cazul băieţilor din ciclul gimnazial, unde a ajuns la 9.2%.  Sprijinul 

educaţional al părinţilor a avut efect semnificativ asupra riscului de eşec şcolar în 

trei  din  cele  patru  loturi  (fete-gimnaziu,  fete-liceu,  băieţi-liceu),  dar  direcţia 

relaţiei a fost inversă faţă de cea aşteptată, ceea ce corespunde rezultatelor lui 

Rogers şi col., (2009). Pomerantz şi col.  (2007) consideră că acest rezultat poate fi 

cauzată de faptul că părinţii devin implicaţi cu teme atunci când copii au deja 

probleme (mai ale în ciclul liceal). Pe de altă parte implicarea în teme – mai ales 

în ciclul liceal – exprimă lipsa de autonomie a copilului în realizarea sarcinilor 

şcolare,  ceea ce  are efect  negativ asupra rezultatelor  (Pomerantz  şi  col.,  2007; 

Stănciulescu, 2002a).

 În ceea ce priveşte efectul indirect al factorilor familiali asupra riscului de 

eşec şcolar, rezultatele arată că efectul lor este mediat de adaptarea elevului la 

mediul şcolar la amândouă nivelele şcolare şi la amândouă sexele.  Factorii cu 

efect semnificativ asupra adaptării şcolare diferă în funcţie de nivelul şcolar şi 

genul elevilor. Există tendinţe comune pentru fete şi băieţi indiferent de nivelul 

lor şcolar: sprijinul emoţional are efect indirect asupra riscului de eşec în cazul 

fetelor de la ambele nivele şcolare. În cazul băieţilor armonia din familie are efect 

semnificativ indirect asupra riscului de eşec şcolar. Adaptarea emoţională a avut 
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efect semnificativ asupra riscului de eşec şcolar la fiecare nivel şcolar atât la fete 

cât şi la băieţi, dar în cazul fetelor dispoziţia depresivă, iar în cel al băieţilor cea 

anxioasă au fost factorii cu efect.

Analiza calitativă

Analiza  calitativă  a  urmărit  identificarea  semnificaţiei  reuşitei  şcolare 

pentru părinţii cu nivel educaţional diferit şi percepţia privind propriul rol în 

reuşita  şcolară.  În  acest  scop  au  fost  utilizate  interviuri  semistructurate, 

eşantionul fiind alcătuit din 10 părinţi, dintre care 6 cu nivel educaţional redus şi 

4 cu studii superioare. Rezultatele cercetării calitative

Rezultatele arată că părinţii, indiferent de nivelul lor educaţional îşi iau în 

serios  rolul  în  reuşita  şcolară  a  copilului.  Asigurarea  îndeplinirii  sarcinilor 

şcolare  şi  asigurarea  nevoilor  fundamentale  ale  copilului  sunt  cele  două 

componente ale rolului parental în reuşita şcolară a copilului, care sunt prezente 

atât  la  părinţii  cu  nivel  de  educaţie  scăzut,  cât  şi  la  cei  cu  studii  superioare. 

Părinţii cu studii superioare au menţionat însă în plus controlul şi completarea 

activităţilor  şcolare  şi  cultivarea  talentelor  copiilor  ca  şi  componente  ale 

propriului rol în reuşita şcolară a copilului. Cum se observă, diferenţa majoră o 

constituie poziţia pe care părinţii cu statut educaţional diferit îşi atribuie faţă de 

şcoală: cei cu studii superioare  se consideră cei mai competenţi şi responsabili 

pentru educaţia copilului lor, şcoala având un rol specific, coordonarea acţiunii 

educative  însă  fiind  sarcina  familiei.  Aceşti  părinţi  controlează  activităţile 

educative şcolare, şi o completează acolo unde simt că aceasta nu este suficientă 

sau eficientă.  Deci  aceşti  părinţi  îşi  definesc  rolul  ca  fiind unul  compensator. 

Părinţii  cu nivel  scăzut de educaţie în schimb consideră activitatea şcolară ca 

ceva fiind în afara sferei lor de acţiune, atitudinea lor faţă de cerinţele şcolare 

fiind marcată de sentimentul de incompetenţă în raport cu conţinuturile şcolare. 

Propriul rol îl văd în susţinerea şcolii – percepută ca o autoritate – în  cerinţele pe 

care  le  are.  Această  diferenţă  fundamentală  în  perceperea  propriului  rol  în 
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educaţia copilului este similară cu cea reflectată de  rezultatele lui Reay (2004).

Rezultatele cercetării de faţă arată că discursul politico-pedagogic actual 

determină  două  categorii  de  autoidentificare  parentală:  de  părinţi  ”buni” 

(responsabili,  competenţi)  şi  părinţi  care  nu-şi  fac  datoria,  astfel  fiind 

responsabili pentru eşecul copiilor (E. Stănciulescu, 2002b). Atributul principal al 

părintelui”bun” este asistarea copilului în teme, astfel părinţii  care nu participă 

în mod sistematic – pentru că nu au suficiente resurse culturale sau din alt motiv 

– simt nevoia justificării pentru a se achita de sub acuzaţia de ”părinte care nu-şi 

face datoria”. 

Cultivarea talentelor copilului apare doar la părinţii cu nivel superior de 

studii, ceea ce corespunde rezultatelor lui (Gillies, 2005), conform cărora părinţii 

din clasele mijlocii îşi văd copiii ca fiind „speciali” şi ”talentaţi”, pe când pentru 

cei din clasele inferioare a fi ”special” are mai degrabă conotaţii negative.

Reuşita şcolară este privită ca primul pas al reuşitei sociale, indiferent de 

nivel de educaţie, la fel ca în cercetarea lui (E. Stănciulescu, 2002b), însă reuşita 

socială are altă semnificaţie pentru părinţii cu nivel educaţional diferit. Pentru cei 

cu nivel  educaţional  scăzut reuşita socială este echivalentă cu obţinerea unei 

meserii, şcoala deci este privită ca un instrument în obţinerea acelei ”diplome” 

indispensabile  integrării  profesionale.  Această  percepţie  a  reuşitei  şcolare 

influenţează aşteptările părinţilor, care văd în şcoală doar ceva de supravieţuit 

pentru  a  avea  acces  la  o  ”meserie”. În  schimb,  părinţii  cu  nivel  educaţional 

superior,  (ca  şi  părinţii  din  cercetarea  lui  Vincent,2001)  având  experienţa 

importanţei  capitalului  cultural  în  obţinerea  poziţiei  sociale  pe  care  o  deţin, 

valorizează  încorporarea  acestuia  în  sine,  ca  şi  o  condiţie  necesară  a  reuşitei 

sociale.  Astfel  aşteptările  lor  se  referă  la  acumularea  de  cunoştinţe  şi 

monitorizează acest proces intervenind personal sau prin meditaţii acolo unde 

simt nevoia. Rezultatele şcolare foarte bune ale copiilor în asemenea condiţii par 

de la sine înţelese, astfel părinţii ale căror copii nu au doar rezultate foarte bune, 

simt nevoia  să  dea explicaţii  pentru omiterea exercitării  presiunilor  mai  mari 
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asupra copiilor.

Implicarea la nivelul şcolii nu a fost menţionată de către nici un părinte ca 

şi componentă a rolului pe care  îl au în reuşita şcolară a copilului, cu toate că, 

fiind  întrebaţi  în  mod  direct,  au  menţionat  că  participă  în  mod  regulat  la 

şedinţele cu părinţii.  Comunicarea cu cadrele didactice nu este considerată de 

părinţi  ca având un rol în reuşita şcolară a copilului,  indiferent de nivelul de 

şcolarizare a acestora.

Concluzii finale

Conform teoriei construcţionismului fenomenologic, succesul socializării 

secundare este condiţionat de cea primară (Berger şi Luckman 2008). Datele 

obţinute în procesul analizei cantitative confirmă acest lucru: modelul teoretic, 

conform căruia socializarea primară influenţează succesul celei secundare – în 

mod concret a celei realizate de şcoală – a fost demonstrat.  Rezultatele confirmă 

importanţa structurii realităţii transmise de familie (exprimate prin aşteptări şi 

validate prin conversaţii continue şi coerente) şi a climatului emoţional (armonia 

din familie şi sprijinul emoţional) care asigură identificarea emoţională a 

copilului cu părinţii, condiţia interiorizării cu succes a conţinuturilor transmise 

de aceştia. Percepţia diferită a părinţilor cu nivel educaţional diferit privind 

reuşita şcolară reflectă diferenţa realităţilor subiective ale acestora, rezultată din 

experienţele de viaţă diferite. Realitatea părinţilor însă se transmite copiilor, 

devenind singura lume posibilă pentru aceştia. În acest fel importanţa pe care 

părinţii o acordă învăţării şi şcolii se reflectă în adaptarea acestora la mediul 

şcolar, influenţându-le rezultatele. Performanţa mai slabă a elevilor având părinţi 

cu statut socioeconomic mai redus nu reflectă lipsa de interes al acestor părinţi 

faţă de şcoală şi rezultate şcolare. Datele obţinute prin interviuri arată că părinţii, 

indiferent de nivelul lor educaţional îşi iau în serios rolul în educaţia copilului. 

Realitatea părinţilor cu nivel educaţional diferit reflectă experienţa lor particulară 

de viaţă şi rolul pe care educaţia l-a avut în această experienţă. Această realitate 

devine realitatea copiilor, şi în această lume rezultatele şcolare au importanţa pe 
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care părinţii le-o acordă. 

Confruntarea rezultatelor analizei cantitative cu cea calitativă arată lipsa 

de  conştiinţă  a  părinţilor,  indiferent  de  nivelul  lor  educaţional,  privind  acele 

practici parentale, care au într-adevăr importanţă pentru rezultatele şcolare ale 

copiilor.  Părinţii  consideră  că  rolul  lor  principal  este  asistenţa  directă  în 

efectuarea  sarcinilor  şcolare,  însă  conform  rezultatelor  cantitative  această 

asistenţă directă are efect negativ asupra riscului de eşec şcolar. Pomerantz şi col. 

(2007) oferă două explicaţii pentru acest rezultat: părinţii tind să ofere asistenţă 

sistematică în teme atunci când percep deja o problemă, şi asistenţa sistematică 

exprimă  lipsa  de  autonomie  a  elevului  în  raport  cu  sarcinile  şcolare,  care 

influenţează în mod negativ rezultatele.

Conform lui Feinstein şi col. (2004) constelaţia factorilor referitori la stilul 

parental şi  comportamentul educaţional contează pentru succesul educaţional, 

iar aceasta diferă în funcţie de vârsta şi genul copilului (Becker, 1991; McHale şi 

col., 2003). Rezultatele acestei cercetări au confirmat aceste constatări, pentru că 

am găsit constelaţii diferite în funcţie de genul elevului şi nivelul şcolar în ceea ce 

priveşte factorii cu efect asupra indexului de risc şcolar.  

Berger  şi  Luckman  (2008)  subliniază  rolul  conversaţiilor  în  validarea 

experienţelor individului, spunând că ceea ce nu constituie tema conversaţiilor 

îşi pierde semnificaţia. Feinstein şi col.(2004) arată importanţa conversaţiilor în 

transmiterea intergeneraţională a succesului educaţional. Rezultatele cantitative 

ale  acestei  cercetări  subliniază  şi  ele  importanţa  conversaţiilor  regulate  în 

evitarea  eşecului  şcolar.  Climatul  educaţional  din  familie  –  adică  discuţiile 

despre teme actuale,  printre  care şi  cele  şcolare – care nu a  avut  efect  direct 

semnificativ asupra indexului de risc şcolar în nici una dintre loturile studiate a 

influenţat  adaptarea  elevului  la  cerinţele  mediului  şcolar  în  trei  din  patru 

subloturi (băieţii din gimnaziu, fetele şi băieţii din liceu), efectul lui fiind mediat 

de timpul petrecut cu teme (pentru băieţii din gimnaziu), medii (pentru fetele 

din liceu) şi satisfacţia şcolară (pentru băieţii din liceu).
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Importanţa aşteptărilor parentale legate de şcoală – ca şi expresia locului 

şcolii  în  realitatea  transmisă  copiilor  –  în  rezultate  şcolare  este  reflecatată  de 

efectul direct semnificativ pe care aceasta l-a avut asupra indexului de risc şcolar 

în  loturile  din  gimnaziu  şi  în  lotul  băieţilor  din  liceu,  precum  şi  în   efectul 

indirect asupra indexului de risc şcolar avut în toate loturile cu excepţia băieţilor 

din ciclul gimnazial.

Armonia din familie şi sprijinul emoţional parental sunt caracteristici ale 

climatului emoţional din familie, şi efectul semnificativ – direct şi indirect – pe 

care aceste două variabile le-au avut asupra riscului de eşec şcolar subliniază 

importanţa aspectului afectiv-emoţional în succesul socializării primare (Berger 

şi Luckman, 2008).  Fundamentul familial emoţional cald şi suportiv, pe lângă 

favorizarea identificării tinerilor cu valorile parentale, creşte capacitatea elevilor 

de adaptare la solicitările şcolare, reflectat în datele acestei cercetări prin efectul 

acestor variabile asupra  timpului petrecut cu teme şi satisfacţiei şcolare (băieţii 

din liceu), satisfacţiei şcolare şi anxietăţii (băieţii din gimnaziu), asupra timpului 

petrecut  cu  teme,  satisfacţiei  şcolare  şi  depresiei  (fetelor  din  liceu)  respectiv 

asupra de mediilor şi depresiei  (fetele din gimnaziu). Am găsit diferenţe de gen 

în ceea ce priveşte tipul factorului familial emoţional cu efect asupra adaptării 

şcolare: în cazul băieţilor armonia din familie, în cazul fetelor sprijinul emoţional 

a fost factorul cu efect semnificativ. Diferenţele de gen găsite reflectă diferenţa 

structurii pe care lumea o are pentru indivizii cu gen diferit, structură diferită 

după  gen  transmisă  în  procesul  socializării  primare  dar  întărită  în  ceea 

secundară (Berger şi Luckman, 2008, McHale şi col. (2003). 

Importanţa atmosferei afective calde în familie în rezultatele şcolare a fost 

subliniat şi de Pomerantz şi col. (2007), care au accentuat importanţa climatului 

emoţional  cald  al  activităţilor  educative  desfăşurate  de  părinţi  în  eficienţa 

acestora. Autorii au subliniat şi rolul pe care climatul emoţional pozitiv îl  are 

asupra bunăstării emoţionale a copilului, care la rândul ei influenţează din nou 

rezultatele şcolare.  Rezultatele acestei cercetări arată efectul climatului familial 
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afectiv  asupra  adaptării  emoţionale  la  cerinţele  şcolare,  care  la  rândul  lor 

influenţează  riscul  de  eşec  şcolar.  Adaptarea  emoţională  prezintă  şi  ea 

particularităţi legate de genul elevilor: în cazul fetelor dispoziţia depresivă, iar în 

cel al  băieţilor anxietatea a avut efect asupra indexului de risc şcolar.   Aceste 

diferenţe sunt rezultatul realităţilor diferite ale fetelor şi băieţior, construite în 

procesul  socializării  primare  şi  secundare,  structura  socială  impunând  alte 

structuri  pentru  indivizii  de  gen  diferit.  Atât  părinţii,  cât  şi  profesorii  se 

raportează  în  mod diferit  la  copii  de  gen  diferit,  exprimând alte  aşteptări  şi 

oferind interpretări diferite succesului şi insuccesului  (Becker, 1991; Sadovnik, 

2008;  Tóth,  2005).  Invocarea  capacităţilor  (care  se  întâmplă  frecvent  în  cazul 

insucceselor  fetelor)  generează  sentiment  de  neputinţă,  care  este  legat  de 

dispoziţia  depresivă  (Comer,  2005),  iar  invocarea  lipsei  efortului  în  cazul 

insucceselor  (ceea  ce  se  întâmplă  în  cazul  băieţilor)  poate  genera  teama  de 

imposibilitatea de a corespunde aşteptărilor, ceea ce duce la stări de anxietate 

(Comer, 2005). 

Aceste rezultate trasează anumite direcţii de intervenţie pentru reducerea 

riscului de eşec şcolar în cazul elevilor cu probleme de învăţare şi  comportment. 

Munca cu familiile în acest scop trebuie să se axeze pe îmbunătăţirea climatului 

familial  şi  asigurarea  sprijinului  emoţional  copilului,  care  va  contribui  la 

adaptarea copiilor la solicitările şcolii şi ale grupului de egali. Trebuie stimulată 

funcţia de validare a familiei în experienţele copilului prin convorbiri regulate. 

Atitudinile parentale pozitive faţă de şcoală exprimate în aşteptări clare, întărite 

în  cursul  conversaţiilor  regulate  şi  coerente contribuie şi  reduc riscul  de eşec 

şcolar. Interviurile reflectă faptul că părinţii, indiferent de nivelul educaţional pe 

care  îl  au  se  simt  responsabili  pentru  îndeplinirea  sarcinilor  şcolare,  deci 

conştientizarea lor în ceea ce priveşte factorii familiali cu rol în reuşita şcolară ar 

asigura un flux de resurse în sistemul educaţional. 

Orientarea  direcţiei  implicării  părinţilor  în  educaţia  şcolară  spre 

îmbunătăţirea climatului familial ar oferi mai multe satisfacţii părinţilor cu nivel 
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educaţional scăzut care sunt prinse între sentimentul de incompetenţă în raport 

cu  efectuarea  temelor  copiilor  şi  sentimentul  de  responsabilitate  faţă  de 

îndeplinirea sarcinilor şcolare. Nu este de neglijat nici aspectul că în acest fel, 

implicarea parentală în educaţie nu ar deveni sursă de tensiune în familie aşa 

cum a constatat  Stănciulescu (2002b)  în  familiile  româneşti,  ci  ar  contribui  la 

dezvoltarea  sentimentului  de  apropiere  între  părinţi  şi  copii  aşa  cum 

menţionează  Pomerantz şi col. (2007).
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