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ROLUL FAMILIEI ÎN VIAȚA 
COPILULUI 

Motivare: Priviți fata din 

videoclip și o descrieți, spuneți 

ce credeți despre ea…

https://www.youtube.com/watch

?v=e_HUuoS0lzc

https://www.youtube.com/watch?v=e_HUuoS0lzc


ROLUL FAMILIEI ÎN VIAȚA 
COPILULUI 

Familia joacă rolul cel mai important în formarea,

socializarea copilului și dezvoltarea lui ca

personalitate.

În interiorul familiei sunt satisfăcute nevoile

psihologice, sociale și împlinite etapele întregului

ciclu de creștere și dezvoltare a copilului.

Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în

evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este

adevarat că rolul mamei este mult mai important si

mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit.

În primii ani de viață copilul este dependent de

membrii care formează familia, în special de

părinți, când sunt dobândite principalele motivații și

deprinderi ale viitorului adult.



ROLUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Iubirea maternă este prima

formă de afectivitate pe

care un copil o percepe.

Prin intermediul mamei,

copilul reușește să

descopere lumea, aceasta

oferindu-i siguranța din

primele sale zile de viață.



ROLUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Mama este prima autoritate cu

care se confruntă copilul pentru

că, în relațiile cu ea, el cunoaște

primele reguli (de comportament,

igienă, sociale); primele obligații

sau responsabilități; dar și

primele forme morale.



ROLUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Mama este și primul model pentru

copilul său. Prin intermediul ei copilul

descoperă lumea prin observarea și

imitația fiecărui gest, fiecărei acțiuni a

mamei lui.

Astfel, atitudinea mamei față de

lucruri, evenimente, oameni și chiar

față de el însuși determină și

atitudinea copilului față de aceleași

lucruri, evenimente, oameni și chiar

față de el.



ROLUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Comportamentul și atitudinea

situațională a mamei este cea care

influiențează atitudinea copilului în

diferite situații de viață.

De comportamentul situațional al

mamei depinde încrederea sau

neîncrederea, curajul sau teama,

voiciunea sau moderația, optimismul

sau pesimismul copilului său.



ROLUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Un alt aspect al rolului matern este acela de a

îi învăța pe copii statutul/ rolul de femeie.

Astfel, mama înfățișează simbolul fundamental

al feminității, fapt tot atât de important atât

pentru fată cât și pentru băiat.

Pentru fată, mama este un model și un

prototip care o învață să se iubească ca

femeie, să se respecte, să-și respecte visele și

să-și respecte viitorul rol de familie.

Pentru băiat, mama este imaginea inversă și

de contrast, ajutându-l să ia cunoștință de

sexul lui, de puterile și responsabilitățile lui și

să-și respecte viitorul rol de familie.



PROFILUL MAMEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI

Mama severă/ rigidă - timidatate, supunere

Mama protectoare infantilă - dezamăgire, obsesii,

frici

Mama părtinitoare - puternic sentiment de

competiție, minciună

Mama slabă și indiferentă - neliniști, agitație și

agresivitate

Mama supraindulgentă - supărări, ostilitate și

nesocializare

Mama degeneratoare - agresivitate, indisciplină

Mama excesiv de ambițioasă - nemulțumire,

renunțare la dezvoltare

Mama pedepsitoare - revoltă, neascultare,

agresivitate, furt, minciună



Mulțumim și vă îndemnăm să contribuiți la 

prevenirea și eradicarea tuturor formelor de 

violență împotriva femeilor și fetelor!


