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Reieșind din specificul vârstei preșcolarilor mici, care este foarte larg analizată 

și descrisă de cercetători în literatura de specialitate (A.Calancea, L.Trofăilă, P.Golu, 

E.Verza, M.Zlate, L.Savca etc.), am observat că există o relație între personalitatea 

preșcolarului și personalitatea părintelui acestuia precum și educația copilului primită 

în familie.  De aceea, ne-am propus să determinăm care este interrelaționarea stilului 

parental educativ și gândirea critică a preșcolarilor, bazându-ne pe specificul 

dezvoltării copiilor în această perioadă. 

Scopul cercetării constă în determinarea dimensiunilor psihopedagogice ale 

interconexiunii dintre stilul parental educativ și gândirea critică a preșcolarilor. 

Suportul teoretico-științific al investigației îl constituie: ideile lui P. Hauch, 

R.Edwards, D.Baumrind  cu referire la stiluri parentare. Cele mai influente definiţii 

ale gândirii critice din secolul XX, care trasează astăzi dimensiunile conceptului de 

gândire critică sunt concepţiile lui J. Dewey, E. Glaser, R. Ennis şi R. Paul.  

Conceptul de ”stil” este introdus în psihologie de Adler în sintagma life style. 

P.Popescu-Niveanu menționează că sintagma life style se referă la unicitatea și 

individualitatea unei persoane, la felul ei de a fi, la modul de a gândi și de a acționa, 

care se datorează unor particularități ale personalității. Naturalistul francez Buffon, 

este extrem de sugestiv – ”stilul este omul însuși”.  

Această formulare postulează explici că stilul este dependent de persoană; așadar 

se subliniază individualitatea ca dimensiune bazală a personalității. În același timp, 

fiecare om are nevoie de un cadru de orientare a actelor și sentimentelor, o hartă 

cognitivă a lumii naturale și sociale care să dea un sens rațional nnumăratelor 

evenimente trăite și să precizeze locul omului în lume. Așadar, oricât de egocentric ar 

fi, ”individul” conștientizează implicarea socialului în determinismul său. Astfel, 

cele două structuri de bază ale personalității umane, individualitatea și sociabilitatea, 

aflându-se în căutarea unei soluții, coexistă. Atunci când aceste elemente orientează 

sau sprijină acțiunea educativă în familie, ele se constituie în stiluri educative sau 

stiluri de parenting [3, p.68]. 

Conform lui P. Hauch, părinții pot adopta următoarele stiluri parentale: stilul 

parental ferm și non-blând, stilul parental blând și non-ferm, stilul parental non-blând 

și non-ferm, stilul parental blând și ferm. Anume aceste stiluri au fost analizate în 

lucrarea respectivă.  
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Pe de altă parte R. Edwards (2001) descrie alte patru tipuri parentale: autoritar, 

permisiv, democratic, precum și cel mixt [14, p.8-9]. 

Conceptul de stil parental a fost propus de D.Baumrind (1971; 1978) pentru a 

descrie interacțiunile dintre părinți și copiii lor, sugerând-se totodată și 

conceptualizări diferite ale stilului parental. Una dintre conceptualizări consideră 

stilul parental ca fiind descris pe un continuum, ceea ce indică faptul că un părinte 

poate avea mai mult sau mai puțin un anumit stil de interacțiune cu copilul lui.  

A doua conceptualizare a stilului parental este cea topologică care consideră că 

părinții pot fi divizați în categorii de stil care nu se suprapun. Categorizarea stilului 

parental a influențat profund cercetările privind comportamentele parentale și efectele 

asupra dezvoltării copiilor. Inițial autoarea a identificat trei stiluri parentale: stilul 

atoritar, stilul permisiv sau indulgent, stilul democratic. Mai târziu, aceeași autoare 

propune un al patrulea stil parental, cel neglijent.  

Psihologul D. Baumrind (1967) a identificat trei stiluri principale – autoritar, 

permisiv și autoritativ (democrat), bazându-se pe două aspecte ale comportamentului 

părinților: control prental  (disciplină și căldură). Începând cu Baumrind și mulți alți 

psihologi au foosit această terminologiei și au făcut studii mai aprofundate 

(E.E.Maccoby și J.A.Martin (1983), E.E.Maccoby (1992), D.H.Hockenbury și 

S.E.Hockenbury (2003), D.A.Bernstein (2011)).  

Părinții cu stilul autoritar folosesc deseori un sistem de recompense și pedepse 

pentru a ține sub control comportamentele. Ei țin să răspundă la purtările 

problematice cu metode mai restrictive, cum ar fi țipatul, privarea de anumite lucruri, 

izolarea copilului, lovirea sau un sistem de ”mituire” cu o recompensă: ”fă ceea ce îți 

cer și îți voi da...” Deseori se bazează pe frică și se întemeiază pe așteptări de 

supunere și comportament aproape perfect. Fiind o mulțime de reguli și limite, există 

tendința de a dărui dragoste condiționată, folosind etichetări precum ”fată bună” și 

”fată obraznică”. Părinții care folosesc stilul autoritar afișează mai puțină prietenie și 

grijă. Ei țin să folosească fraza: ”pentru că așa am zis eu!”, mai curând decât să-i 

explice motivele din spatele regulilor. Acesta este un stil caracterizat de cerințe înalte 

din partea părinților și de un  nivel ridicat de disciplină, cu mai puțină atenție 

acordată felului în care copilul ar putea percepe lumea. 

Părinții care adoptă stilul permisiv sunt calzi și grijulii și au puține reguli, așteptări 

și limite pentru comportamentul copiilor. Nu le place să impună limite și tind să 

aprecieze non-conformismul și libertatea. Părinții care folosesc stilul permisiv pot 

folosi prea multe posibilități de alegere și decizii inadecvate la vârste fragede. Ei 

instituie prea puțin ritm și organizare în viața de familie. Ei pot să evite confruntările, 

privind în altă parte în loc să înfrunte comportamentul problematic. Raționamentul 

lor ar putea fi acela potrivit căruia copiii vor depăși singuri aceste purtări dificile. 
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Părinții care utilizează stilul permisiv s-ar putea considera buni prieteni ai copiilor lor 

mai mut – sau mai degrabă – decât să fie părinți.  

Stilul autoritativ. Cuvânul ”autoritativ” are numai câteva litere diferite față de 

”autoritar”. Totuși, cele două stiluri de parenting sunt cât se poate de diferite. 

Cuvintele ”blând și ferm” caracterizează stilul de parenting autoritativ. Părinții care 

apelează la acest stil sunt blânzi, grijulii și toleranți, în timp ce continuă să creeze 

limite și indicații clare pentru copii. Ei aplică limite echitabile, consistente și logice, 

țin seama de factorii din spatele comportamentului și învață și ghidează în mod activ 

spre schimbarea pozitivă. Părinții autoritativi încurajează libertatea copilăriei. 

Păstrând limita în privința acțiunilor periculoase. Ei urmează o abordare care pune 

copilul în centru, fără a fi excesivi de îngăduitori. 

În loc să se bazeze pe metode restrictive pentru a controla comportamentul, 

pornește de la a privi problemele comportamentului drept oportunități de dezvoltare 

și caută mesajel din spatele purtării. Atunci când folosesc educația creativă, părinții 

folosesc posibilitatea alegerii în cadrul unor limite. Ei au structuri și obiceiuri clare în 

viața lor familială. Au reguli precise pentru comportamente nesănătoase și 

periculoase. Își oferă timpul, atenția și iubirea necondiționată. Părinții autoritativi 

conduc prin exemplu: ei încearcă să-și reglementeze propriul comportament și, astfel, 

să fie un model de urmat. 

Neimplicare. Cercetările amănunțite ale lui Maccoby și Martin (1983) definesc un 

al patrulea stil de parenting, ei îl numesc ”neimplicat”. Uneori este numit ”parenting 

neglijent”. Părinții cu un stil de parenting neimplicat sunt caracterizați de fraza: ”Nu 

mă mai deranja!”. Cer puține lucruri de la comportamentul copiilor și le lipsește 

blândețea, dându-le copiilor puține răspunsuri și vorbindu-le foarte puțin. Parenting-

ul neimplicat este parenting-ul cu o interacțiune minimală. Părinții neimplicați ar 

putea să nu fie interesați de copii și de creșterea și de educarea acestora, sau pot fi 

foarte acaparați de propria persoană și de propriile nevoi. Ar putea avea anumite 

dependențe sau poate pur și simplu nu le rămân timp și energie după stresul de la 

locul de muncă și după stilul de viață încărcat.. 

În viziunea Silviei Breabin, gândirea reprezintă funcția cea mai organizată a 

psihismului, prin care se integrează și se prelucrează informația privitoare la 

realitatea interioarăși cea exterioară [2]. Gândirea este funcția psihică ce prelucrează 

și transmite informația, operază, de fapt, cu semne/simboluri adică semnificații ca 

înlocuitori ai obiectelor și fenomenelor, în plan mintal. [4, p.35-36] 

Gândirea este un proces cognitiv superior în viziunea lui Patrașcu D., prin 

intermediul căruia are loc reflectarea completă a realității și rezolvarea de probleme. 

Ea prezintă un flux de idei ce dezvăluie esența problemelor și fenomenelor. Produsul 

ei enunță o ideie și nu o imagine cunoscută. [8, p.63] 
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Gândirea critică este un produs, un punct la care ajunge gândirea noastră în 

momentul în care gândim critic din obişnuinţă, ca modalitate firească de interacţiune 

cu ideile şi informaţiile deţinute. Este un proces activ, care se produce uneori 

intenţionat, alteori spontan şi care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra 

informaţiei, punând-o sub semnul întrebării, integrând-o sau respingând-o. [6, p.125] 

Gândirea critică, după părerea lui R. Ennis, este gândirea raţională, reflexivă 

care este concentrată pe a decide ce să credem sau ce să facem.  

Gândirea se desfăşoară cel mai bine într-o atmosferă lipsită de riscuri, în care 

ideile sunt respectate. De aceea învăţătorul va trebui să demonstreze că şi ideile 

,,tâmpite” fac parte din procesul de gândire, iar ridiculizarea ideilor nu va fi tolerată, 

deoarece aceasta sufocă gândirea prin inducerea unui sentiment de risc personal [3, 

p.118]. 

Instrumentele utilizate în cadrul cercetării au fost următoarele: tehnica: 

„Excluderea imaginii de prisos” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); tehnica: 

„Șiruri numerice” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); Tehnica: „Al 4-lea de 

prisos” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); Chestionar pentru identificarea 

stilului parental (P. Hauch). 

Eșantionul experimental au constituit 44 subiecți cu vârsta cuprinsă între 4,5-

6,5 ani și 44 părinți ai acestor copii. 

În procesul desfășurării cercetării am observat că copiii erau nerăbdători să 

rezolve sarcina propusă fiind entuziasmați, însă erau și copii care se blocau, sau, erau 

nesiguri pe răspuns, cereau ajutor, care li s-a oferit ori de câte ori au solicitat, pentru a 

fi siguri că ei au înțeles fraza și vor da un răspuns corespunzător. Am lucrat în paralel 

și cu părinții.  

După ce am analizat rezultatele testelor, a fost aleasă grupa experimentală și 

cea de control, în fiecare fiind câte 21 subiecți. 

 
Figura 1. Repartizarea părinților privind stilurile educative conform chestionarului 

pentru identificarea stilului parental (P. Hauch) (nr. de subiecți) 

Datele din figura 1 reprezintă repartizarea părinților privind stilurile educative 

pe care le manifestă, deci în grupul experimental cât și în cel de control un număr 
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egal de subiecți și anume 8 (38%) s-au manifestat ca și părinți cu un stil blând și non-

ferm, ceea ce înseamnă că ei implică un comportament parental de dragoste și 

afecțiune, cu puține solicitări pentru copil și cu puține limite stabilite. Un stil blând și 

ferm au manifestat în grupul experimental 9 subiecți (43%), iar în grupul de control 

10 părinți (48%), acesta implică un stil în care părinții împreună cu copiii participă la 

discuții și se gândesc împreună la ce înseamnă comportamente inacceptabile, se 

concentrează pe comportamente, dar nu blamează copilul, stabilesc limite și 

consecințe clare etc. Stilul non-blând și non-ferm în grupul de control la obținut doar 

1 părinte (5%), iar în grupul experimental 2 părinți (10%), acest stil implică un 

comportament parental plin de critici la adresa comportamentelor greşite, dar lipsit de 

laudel pentru comportamentele bune. Stilul ferm și non-blând la grupul de control 

avem clasate 2 subiecți (10%), iar la grupul experimental 1 subiect (5%). Acest stil 

implică un comportament parental de stabilire a unor reguli rigide, fără a permite 

vreodată copilului să le chestioneze autoritatea, centrarea pe greșelile copilului, 

atacarea personalității lui, strictețe și lipsa oferirii laudelor. 

 

 
Figura 2. Repartizarea copiilor privind nivelul verbal și nonverbal a capacității de 

generalizare, abstractizare și clasificare (nr. de subiecți). 

Datele din figura 2 reprezintă rezultatele copiilor privind nivelul verbal și 

nonverbal al capacităților de generalizare, abstractizare și clasificare. Ele ne arată că 

14% (3) subiecți din grupa experimentală s-au clasat pe nivelul superior, iar în grupa 

de control 33% (7) din subiecți manifestă un nivel înalt al gândirii abstracte, 

preșcolarul face corect generalizarea, poate explica motivul unirii celor trei cuvinte 

într-un grup, 62% (13) subiecți din grupul experimental s-au plasat la nivelul mediu 

al gândirii abstracte, adică copilul face corect generalizarea cu mici abateri sau cu 

ajutorul unor indici, numește intrusul dar mai dificil găsește cuvântul generalizator 

celorlalte trei cuvinte, iar în grupul de control avem 52% (11) subiecți pe acest nivel, 

și 24% (5) subiecți au fost plasați la nivelul scăzut, ceea ce vorbește despre un 

vocabular limitat, copilul cu greu găsește cuvântul generalizator sau face greșeli în 

eliminarea intrusului, în grupul de control pe nivel scăzut avem 15% (3) din subiecți.  
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Figura 3. Prezentarea rezultatelor privind manifestarea gândirii verbalo-logice la 

preșcolari (nr. de subiecți). 

Datele prezentate în figura 3 ne arată că 4 subiecți (19%) din grupa de control, 

s-au plasat pe nivelul înalt al înțelegerii legăturilor logice, datorită faptului că au 

rezolvat corect majoritatea itimilor fără mare dificultate, au numit cu ușurință 

cuvântul generalizator manifestând exprimare logică în formularea răspunsurilor, iar 

în grupa experimentală avem 3 subiecți (9%). Pe nivelul mediu s-au plasat 11 subiecți 

(52%) din grupul de control, datorită numărului de răspunsuri corecte putem spune că 

au o stabilitate a gândirii logice consecutive și o stabilitate a alegerii semnelor 

esenţiale pentru stabilirea analogiilor, iar în grupul experimental la nivel mediu au 

fost evidențiați 7 subiecți (33%), pe nivelul mai jos de mediu al formării analogiilor 

simple avem în grupul experimental 8 subiecți (38%), dar în cel de control 4 subiecți 

(19%), ceilalți 2 subiecți (10%) din grupul de control au ajuns pe nivelul slab datorită 

dificultăților cu care au înțeles instrucțiunea, astfel au comis greșeli la comparări, 

ceea ce ne prezintă o gândire cu caracter confuz al înțelegerii legăturilor logice și o 

înțelegere greșită a analogiilor, dar în grupul experimental ceilalți 3 subiecți (20%) au 

ajuns pe acest nivel, scăzut.  

 
Figura 4. Distribuirea rezultatelor privind aspectul logic al gândirii 

matematice(nr. de subiecți). 
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Putem observa din figura 4 reprezentarea pe nivele a manifestării aspectului 

logic al gândirii matematice al preșcolarilor, astfel pe nivelul înalt în grupa 

experimentală s-au plasat 14% din subiecți (3), iar în gupa de control 33% din 

subiecți (7). Pe nivelul mediu avem 57% subiecți (12) în grupa experimentală și 52% 

din subiecți (11) în grupa de control. Iar pe nivelul scăzut în grupa experimentală 

avem 29% subiecți (6), iar în grupa de control 15% de subiecți (4). Ceea ce semnifică 

că copiii din grupa experimentală, comparativ cu grupa de control, analizează cu 

dificultate mai mare materialul cifrat, ca urmare gândirea logică în matematică la 

grupa de control este mai dezvoltată decât la copiii din grupa experimentală, cauza 

posibilă ar fi că subiecții au întâlnit dificultăți la rezolvarea însărcinărilor și le-a fost 

greu să analizeze materialul cifrat, au văzut mai greu legitățile ascunse. Ca urmare 

gândirea logică în matematică este slab dezvoltată.  

Concluzii. Copiii învață pentru prima dată despre emoții, expresii, stări, diferite 

situații în familie. Felul în care ceilalți interacționează cu ei chiar din primele zile de 

viață le transmite mesaje despre modalitatea de a se exprima, a gândi, a acționa, 

despre circumstanțele în care emoțiile pot fi exteriorizate și despre tipurile de acțiune 

care pot fi realizate pentru a se adapta situațiilor care determină apariția anumitor 

situții. Tipul de relații dintre ceilalți și copii determină modul și măsura în care 

socializarea copilului are loc. 

Nu există rețete gata făcute și confirmate pentru creșterea și educarea copiilor, dar 

știm că pentru a avea succes în educație trebuie permanent de adaptat metodele de 

educație la nevoile individuale ale copilului. 

Înțelegerea diferitelor stiluri de parenting îi poate ajuta pe părinți să treacă prin 

anii copilăriei cu mai multă claritate. Fiecare părinte este unic: nu trebuie să ne 

schimbăm personalitatea înnăscută – de exemplu, nu e nevoie să încercăm să fim 

etern răbdători și să vorbim cu voce joasă dacă instinctiv vorbim mai sonor și vivace. 

Totuși, există dovezi că anumite abordări sunt mai eficace în gestionarea 

comportamentului problematic sau inadecvat al copiilor și merită să fim conștienți de 

asta [9, p.19]. 

Analizând datele înregistrate observăm că cei mai mulți părinți adoptă un stil 

parental care generează comportamente pozitive, idei creative și opinii proprii, și doar 

o mică parte din părinți sunt în poziția opusă acesteia. 

Adoptarea unui stil de parenting ferm și blând asociat cu un nivel înalt de 

preocupare pentru binele copilului sunt predictori buni pentru dezvoltarea abilităților 

cognitive, emoționale ale copiilor. 
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