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A. Training parental vs. terapie 
familială

Literatura de specialitate relevă 
dezvoltarea programelor de „training parental” 
ca o metodă de prevenţie primară şi secundară 
în sănătatea mintală a copilului şi familiei, 
destinată predilect familiilor din grupul de risc 
crescut (statut socio-economic scăzut, mamă 
singură adolescentă, consum de alcool / drog, 
imigranti etc). 

Intervenţia originală centrată pe părinte 
(“trainingul parental”) a fost dezvoltată pe baza 
tehnicilor cognitiv- comportamentale. Tehnicile 
de conditionare clasică si operantă pot modifica 

multumitor comportamentul copilului (Nichols 
& Schwartz, 2006). Ele sunt relativ simple, 
foarte cost-eficiente şi, spre deosebire de 
terapiile centrate pe copil (aproape constant 
eşuate) presupun pregătirea părintelui în 
implementarea strategiilor comportamentale. 
parent effectiveness Training (PET), al lui 
Thomas Gordon, din 1981, şi living with 
children a lui Gerald Patterson, din 1976 
sunt consacrate ca traininguri prin care 
părintele / părinţii învaţă aplicarea principiilor 
de învăţare socială (pedeapsă adecvată, 
recompensă, stabilirea regulilor, identificarea 
comportamentelor dezirabile / indezirabile, 
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monitorizare, ignorare). 
Ceea ce este foarte interesant e faptul că 

Gordon accentuează asupra necesităţii ca toţi 
membrii familiei să parcurgă acest training. 
Marea majoritate a programelor de training 
derivate de la PET sunt însă furnizate mai 
ales mamei (casnice), copilul fiind considerat 
“problema”. 

Trainingul parental este, aşadar, de cele 
mai multe ori, conceptualizat ca un proces 
care se bazează pe dezvoltare de abilităţi, 
fără a lua în considerare relaţiile (McGurk, 
1996).

Cu toate acestea, au fost identificate limite 
ale eficienţei trainingului comportamental 
parental, impuse de către familie (Patterson 
& Fleischman, 1979). Patterson a început să 
studieze interacţiunile didadice mama-tata 
cu copilul agresiv, generalizarea schimburilor 
coercitive în diade, rolul fratilor în instigarea 
şi mentinerea schimburilor negative, izolarea 
socială, generalizarea patternurilor în 
comunitate – şcoală şi grup de egali. 

Familia şi nişa ecologică a copilului sunt 
în prezent recunoscute ca semnificative 
pentru instalarea şi menţinerea tulburărilor 
de comportament (Dishion & Kanagh, 2003; 
Dishion & Stormshak, in press), în puţinele 
programe ce iau în considerare o perspectivă 
sistemică a familiei şi ţin cont de ampla 
varietate a nevoilor parentale (Allen, 1997). 

Posibila etiologie a unei probleme de 
comportament este analizată complet diferit 
de terapeutul de familie în comparaţie cu un 
terapeut individual. Prin urmare, şi tratamentul 
adecvat pe care îl gândeşte este diferit ( 
Nichols si Schwartz, 2006).

De exemplu, dacă un psihanalist 
consideră că individul resimte efectele 
puternice ale familiei sale datorită faptului că a 
internalizat-o, el va urmări un insight revelator, 
capabil să producă schimbarea terapeutică. 
Dacă terapeutul cognitiv comportamental 
apreciază comportamentul maladaptativ ca 
fiind învăţat, el va căuta o soluţie prin care 
pacientul să îl dezveţe.  Terapeutul de familie 
consideră comportamentul maladaptativ ca 
fiind intrinsec legat de o disfuncţie familiala. 

Focusul intervenţiei va fi pe modificarea unor 
relaţii între membrii familiei (nu neapărat 
părinţii!). O “schimbare” în familie este mai 
durabilă decât “schimbarea” focalizată numai 
pe individul simptomatic, deoarece fiecare 
membru al familiei este implicat în procesul 
de schimbare şi toţi membrii continuă să-
şi exercite influenţe sincrone unul asupra 
celuilalt. 

Trainingul comportamental parental 
este o componentă semnificativă a terapiei 
familiale comportamentale (Falloon, 1988), 
terapiei familiale de învăţare socială (Sayger 
et al,1988), şi terapiei familiale cognitiv 
– comportamentale (Epstein, Schlesinger, 
& Dryden, 1988).  Ba mai mult, trainingul 
comportamental parental este o componentă 
cheie a modelului focalizat pe relaţie a 
terapiei familale functionale (Sexton & 
Alexander, 2003).  “Prăpastia” între cele 
două abordări terapeutice pare să fi dispărut. 
Terapiile centrate pe familie includ training 
comportamental parental – iar trainingul de 
management parental este îmbunătăţit printr-
o focalizare mai amplă ce include familia. 
Astfel, trainingul managementului parental 
(PMT) este foarte eficient în terapia tulburărilor 
de comportament ale copiilor prescolari şi 
şcolari mici (Rowe & Liddle, 2004/5; Valdez, 
Carlson, & Zanger, 2005). Eficienta scade 
însă vertiginos în tratamentul tulburărilor de 
internalizare, nici nu poate fi utilizat ca terapie 
eficientă în adolescenţă. În aceste cazuri, 
eficienţa este a terapiei familiale functionale, a 
terapiei familiale multidimensionale, a terapiei 
familiale scurte strategice.

b. “schemele” parentale
Noţiunea de “Parenting” a fost definită de 

Ramey şi Ramey (2000) prin “diferite aspecte 
ale interacţiunii părinte copil, esenţiale pentru 
dezviltarea cognitivă şi socială normală”. 
Elementele constitutive ar fi:

- căldură, afecţiune, disciplină şi strategii 
de control

- convingerile şi abilităţile parentale 
contribuie atât la aplicarea strategiilor, cât şi 
la ameliorarea comportamentelor educative 
parentale
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- aspiraţii şi expectanţe adecvate
- ambientul de acasă stimulativ
- implicare în activităţile copilului nu este 

legată exclusiv de casă
Învăţăm să fim părinţi, înainte de orice, din 

experienţa noastră de a fi crescuţi de proprii 
părinţi. Această experienţă ne modelează 
fundamental propriile convingeri şi percepţii 
asupra a ceea ce înseamnă să fii “părinte bun”. 
“Schema parentală” este aşadar influenţată de 
experienţa individuală a părintelui odinioară 
copil în propria sa familie, dar şi de experienţele 
actuale cu soţul, partenerul, prietenii, alte 
persoane importante. Toţi părinţii discută cu 
alţi părinţi, şi aplică diverse strategii pe care 
le-au văzut la aceştia. 

Prin prisma teoriei ataşamentului, 
aceste scheme asupra securităţii proprii, 
fundamentale, şi disponibilităţii şi încrederii pe 
care o poţi avea în ceilalţi sunt primele care se 
dezvoltă în viaţă şi pun baza relaţiilor pe care 
le vom avea cu alţii. Aceste „internal working 
models” formate în copilărie se modifică 
pe măsură ce relaţiile şi circumstanţele de 
viaţă se schimbă. Chiar şi interacţiunile cu 
proprii copii pot modifica schemele parentale 
(părintele învaţă că un copil activ şi impulsiv 
trebuie monitorizat îndeaproape). Pe măsură 
ce copilul se dezvoltă, şi schemele parentale 
evoluează. 

Uneori, schemele parentale pot fi 
maladaptative - dacă sunt prea rigide sau 
prea simple, dacă sunt dominate de afecte 
negative. Schemele parentale defectuoase se 
pot schimba fie prin acumulări lente cantitative 
de informaţie (schema se elaborează şi se 
extinde), fie prin dezvoltarea unor “subtipuri” 
(pe măsură ce părintele se confruntă cu tot mai 
multe excepţii), fie prin conversie (informaţie 
extremă necongruentă cu schema). Toate 
eforturile de intervenţie integrează modificarea 
unor astfel de scheme, chiar dacă “traditiile” pot 
fi diferite (terapie cognitiv – comportamentală 
-Azar, 1989, 1997; Johnston, 1996), terapie 
familiala (Epstein, Schlesinger, & Dryden, 
1988; Morton, Twentyman, & Azar, 1988), 
training parental (Webster-Stratton, 1981), 
intervenţii focalizate pe ataşament (Marvin, 
Cooper, Hoffman, & Powell, 2002; Lieberman 

& Zeanah, 1999), psihoterapia părinte - sugar 
(Fraiberg, Adelson, & Shapiro, 1975). Toate 
includ, in conceptualizarea problemelor de 
parenting, convingerile iraţionale, distorsiunilor 
cognitive, înţelegerea greşită a nevoilor 
copilului de confortare şi autonomie, modele 
de procesare internă de tip evitant. 

c. Training parental adaptat 
caracteristicilor socio-culturale?

Dezvoltarea unui tip de training parental 
scurt a apărut ca urmare a solicitărilor unor 
părinţi cu un profil diferit de cel al grupului-
ţintă “consacrat” internaţional: clasa socio-
economică mijlociu – superioară, la al doilea 
copil preşcolar / şcolar mic, sau cu copii 
adolescenţi. Participă la training din proprie 
iniţiativă, şi în proporţii aproape egale mama 
– tată – ambii părinţi. 

În fapt, discutând caracteristicile socio-
culturale pe care să se plieze trainingul, am 
înţeles că în Bucureşti se reeditează o serie 
de patternuri socio-culturale ce caracterizează 
de decenii bune societatea occidentală 
(americană): 

- majoritatea locuitorilor sunt “imigranţi” 
(din alte zone ale ţării, din alte ţări)

- legăturile cu familia extinsă sunt rupte 
sau slăbite

- suportul social este fragilizat / diminuat 
(vecini necunoscuţi, prieteni noi)

- coeziune socială diminuată (în mediul 
urban mare) 

- reguli / norme culturale) supuse 
presiunilor de schimbare “multiculturale”

- societate de consum, competitivă, 
comparativă. 

La acestea se adăugau caracteristici 
specifice comune familiale :

- ambii părinţi - carieră în locuri de 
muncă cu responsabilitate mare, ocupaţi 
(practic inexistenţi în familie)

- distrugerea / superficializarea structurii 
familiale 

- familie “dezorganizată” prin lipsa 
structurii, funcţiilor

- inserţie socială artificială 
Rolul de părinte este un rol construit 

social. Prin urmare, este puternic influenţat 
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de societatea în care trăiesc părinţii. Obiceiuri 
şi practici de creştere a copilului reglate 
cultural devin standarde după care sunt 
judecate practicile acceptabile de parenting. 
În această cultură, cu un ritm tot mai rapid, 
părinţii pe de-o parte se focalizează şi îşi fac 
griji legate de propriul copil. Pe de altă parte, 
copilul pare să devină un punct pe agenda de 
“to do” a părintelui. La scurt timp dupa nastere 
(aproximativ 4 luni) mama se intoarce la 
serviciu, bona (bonele, mai bine zis) preluând 
rolul parental, cel puţin până vârsta şcolară. 

D. structura şi tipul de intervenţie
Ajutorul acordat părintelui trebuie să fie 

înţeles ca o secvenţă de sarcini corelate: 
construirea unei relaţii, explorarea problemelor, 
înţelegerea situaţiei, stabilirea obiectivelor 
şi scopurilor, planificarea strategiilor, 
implementarea lor, revizuirea rezultatelor şi 
finalizarea. 

D.1. Depăşirea obstacolelor de 
mentalitate: prin diseminare intensivă a 
prezentării trainingurilor. Aşa cum arată şi 
literatura de specialitate, prima experienţă 
cu un training parental este predictorul unei 
implicări pe termen lung a părintelui. Dacă 
este bună, părintele începe să conştientizeze 
nevoia şi apelează la informaţie specializată 
în probleme de parentalitate şi întrebări legate 
de sănătatea mintală a copilului şi familiei.

D.2. Formulare de întrebări / probleme 
de către părinte, înainte de training. Simpla 
punere a acestor întrebări pot determina 
părintele la reflexie şi formularea problemei. 
El îşi poate analiza mai bine concepţiile proprii 
(şi dorinţele). 

D.3. participarea este versatilă (1-
2 părinţi, părinte-copil, toată familia, numai 
copilul adolescent). 

D.4. conţinut
Trainingul este structurat diferit pentru 

părinţi cu copii între 0-7 ani (“Cei 7 ani de 
acasă”) şi pentru părinţi cu copii şcolari, 
prepuberi şi adolescenţi – 8-18 ani (“Generaţia 
blazată ?”). Atât în prezentarea generală, cât şi 
în momentul începerii propriu - zise, se insistă 

de către trainer (medic psihiatru de copii şi 
adolescenţi) asupra caracterului informativ al 
trainingului, şi a lipsei unei intenţii terapeutice 
în sensul “clasic”. Este explicat faptul că 
aceste limite sunt impuse de:

- durata redusă a trainingului (8 ore)
- structura grupului: 8-14 părinţi (uneori 

şi adolescenţi), 
- conţinut: informaţii privind dezvoltarea 

socio-emoţională şi cognitivă a copilului 
pe anumite etape de vârstă, principii de 
educaţie şi management comportamental, 
noţiuni de teoria familiei, posibile tulburări de 
comportament care pot apărea

- administrare: informaţiile sunt 
furnizate prin prelegere şi ilustrări video, 
existând momente de discuţie a unor aspecte 
particulare, pe măsură ce apar posibile 
întrebări ale participanţilor. 

D.5. Principii- tehnici comune cu terapia 
familială

Putem identifica caracteristici comune 
cu One-Person Family Therapy, ce caută să 
schimbe interacţiunile familiei prin munca cu 
o singură persoană (Szapocznik, Kurtines, 
et al., 1990; Szapocznik and Kurtines, 
1989). În acest tip de terapie familială se 
aplică principiul de complementaritate 
(schimbarea comportamentului unui singur 
membru al familiei va duce la modificări 
corespunzătoare ale comportamentului altor 
membri ai familiei. Principiul este deliberat 
si strategic de a schimba comportamentul-
problemă al pacientului identificat. Se 
subliniază, în literatură, nevoia ca terapeutul 
să fie experimentat atât în tehnici familiale 
sistemice, cât şi in terapie individuală. 

a. Este absolut necesară crearea unei 
atmosfere securizante, îndeosebi în context de 
grup. Validarea experienţelor emoţionale parentale 
este un punct necesar de pornire. Numai după ce 
părintele se simte înţeles şi “validat” este posibilă 
modificarea unor cognitii (“scheme” cognitive 
parentale). Dacă din neatenţie trainerul activează 
o schemă relaţională negativă1, părintele devine 

1   De exemplu, imagine de sine oricum fragilă în 
rol de mamă a unei “mame singure”; activarea senzatiei 
“celălalt mă judecă” creşte autocritica şi rezistenţa 
(Baldwin, 1997).
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extrem de rezistent la orice formă de procesare 
cognitivă. Fiind vorba de training parental scurt, 
trainerul nu mai are ocazii de a “repara” sau 
restabili o relaţie adecvată cu părintele. Relaţia 
stabilită cu părintele este de importanţă crucială2. 
Cea mai eficientă relaţie este cea de parteneriat. 
(Parteneriat = implicare activă, luarea deciziilor 
împreună, expertiză complementară, acord 
privind scopurile şi procesele, încredere şi respect 
reciproc, deschidere şi onestitate, comunicare 
clară şi negociere.)

b. Stabilirea foarte clară a scopurilor şi 
rezultatelor pe care trainerul vrea să atingă – ca 
rezultat al trainingului. Ele vor fi communicate 
părinţilor participanţi de la bun început: 

- “primum non nocere”
- părinţii să înveţe să identifice, clarifice 

şi chiar să gestioneze anumite probleme 
(creşterea competenţei şi eficienţei parentale, 
odată cu înţelegerea faptului că nu “copilul 
este problema”

- înţelegerea de către părinte, unde este 
cazul, a rolului şi utilităţii serviciilor de suport.

c. Abilităţile trainerului – respect, empatie, 
autenticitate, modestie, entuziasm, integritate 
personală, expertiză tehnică. Aceste calităţi 
sunt demonstrate (şi percepute fără echivoc 
de participanţi ) printr-o serie de abilităţi 
de comunicare : ascultare activă / atentă, 
promptarea şi explorarea, răspuns empatic 
şi rezumare, abilităţi de a schimba o anumită 
situaţie, rezolvare de probleme. 

d. Furnizarea de informaţii despre 
dezvoltarea şi abilităţile normale ale copilului 
(nevoia de independenta, de a explora lumea, 
perceptia diferita a timpului, minciuna etc). 

2  Pe baza teoriei constructului personal (sau, 
de ce nu, a “internal working model”), se presupune 
că fiecare om îşi construieşte un model propriu asupra 
lumii, bazat pe experienţa proprie pentru a anticipa 
evenimente şi a se adapta la ele. Aceste constructe 
nu sunt neapărat conştiente – sau verbale, sunt 
constant testate şi modificate, şi joacă un rol important 
în modul în care interacţionăm social. Atunci când 
vedem individul prin această prismă, putem considera 
trainingul de parenting ca pe un mod de a-l ajuta pe 
părinte să-şi exploreze aceste constructe, şi dacă e 
cazul să găsească moduri noi, mai eficiente de problem 
solving.

Informaţiile din teoria familiei au un impact 
crescut. Definirea rolului parental (ca adult 
care îngrijeşte, controlează şi îndrumă copilul, 
indiferent de legătura biologică existentă) 
produce, incredibil de frecvent, un adevărat 
“insight” al părinţilor participanţi. 

e. Recadrarea (“reframing”) şi metafora  – 
sunt aplicabile îndeosebi pe parcursul discuţiilor 
anumitor probleme / întrebări. Ele facilitează 
crearea unei alte “realităţi”, oportunitatea 
pentru părinte de a percepe interacţiunile si 
situaţia dintr-o altă perspectivă.

f. Este foarte utilă dezvăluirea propriilor 
dialoguri interioare, auto-evaluative şi uneori 
stânjenitoare 

g. Teme de casă: jurnal (depistarea 
şi analiza cogniţiilor stereotipe, gândurilor 
automate). 

h. Nevoia de control al comportamentelor 
şi de autonomie psihologică a copilului (nu are 
aşa mare importanţă ce spune copilul, atâta 
vreme cât ascultă). 

i. Extrem de utilă este înregistrarea 
video. Analiza impreună cu membrii grupui 
de părinţi a interacţiunii, comunicării non-
verbale, contextului declanşator, patternurilor 
repetitive de interacţiune. 

j. Supervizarea este esenţială pentru o 
practică eficientă. Supervizarea înseamnă 
suport personal pentru trainer, educaţie 
şi dezvoltare continua, monitorizarea şi 
evaluarea trebuie să fie efectuate de oameni 
care înţeleg importanţa proceselor în care 
sunt implicaţi, şi care au calităţile şi abilităţile 
necesare. Supervizarea poate fi considerată 
ca paralelă şi de importanţă egală cu trainingul 
parental în sine. 

e. concluzii
Cea mai evidenta schimbare socială, 

vizibila in ultimele decenii, este deteriorarea 
legaturii intre părinti si copii. Absenţa, 
distanţarea emotională şi preocupările 
extrafamiliale ale părinţilor lovesc în plin 
valorile pe care speram să le înveţe copiii: sa 
fie demni de incredere, să aiba respect pentru 
ceilalti, sa fie responsabili, cinstiti, grijulii, buni 
cetateni. Aceste calităţi se învaţă însă mai 
ales în interacţiunea părinte – copil, în care 
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părintele trebuie să fie prezent şi implicat în 
viaţa copilului său. 

Programele de educatie parentală 
pregătesc, în fapt, o forţă de muncă enormă in 
sănătatea mintala a copilului si familiei. CUM 
lucrăm cu părinţii este la fel de important ca şi 
faptul că lucrăm cu ei. Luând în considerare 
faptul că nevoile parentale sunt îndeosebi în 
sensul de suport emoţional şi de “ghidare” 
profesionistă în anumite probleme de creştere 
şi educare a copilului, “trainerul” trebuie să fie o 
persoană cu pregătire complexă în psihologia 
şi psihopatologia copilului şi familiei, consiliere 
/ terapie familială, terapie de grup. 

bibliografie
1 ..Alexander, j. F. (1971).  Evaluation 

summary: Family groups treatment program ...
Report to Juvenile Court, District 1, State of 
Utah, Salt Lake City.

2 ..Alexander, j. F., & barton, c. (1976).  
Behavioral systems therapy with families.  In 
D. H. Olson (Ed.), Treating relationships.  Lake 
Mills, Iowa: Graphic Publishing Company.

3 ..Alexander, j., pugh, c., parsons, 
b., & sexton, T. (2000). Functional Family 
Therapy. In D. S. Elliott (Ed.)

4 ..Dallos, R., & Draper, R., (2005) An 
Introduction to Family Therapy: systemic 
theory and practice. (second edition), Open 
University Press. 

5 ..Dinkmeyer, D, McKay G., Dinkmeyer, 
D. (1997), The Parent’s Handbook, Circle 
Pines: American Guidance Service, Inc. 

6 ..Dishion, T.  j.  , & stormshak, e...
(in press).  An ecological approach to child 
and family interventions.  Washington, DC: 
American Psychological Association.  

7. Hermans, H. j. M. & Hermans-
jansen, e. (1995). Self-narratives: The 
construction of meaning in psychotherapy ..
New York: The Guilford Press. 

8. Meyers, s.,. An Ecological Approach 
to Enhancing Parenting Skills in Family 
Therapy.

9 ..Minuchin, s. (1974). Families and 
family therapy. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

10. Nichols, M. p., & schwartz, R.  

c. (2006).  Family Therapy Concepts and 
Methods (7th ed.  ).  Needham Heights, MA: 
Allyn & Bacon.  

11 .. patterson, G. R. (1971). Families: 
Applications of Social Learning to Family Life ...
Champaign, IL: Research Press.  

12 .. satir, V., (1964). Conjoint Family 
Therapy. Palo Alto

13 ..stratton, p., (2005) Report On The 
Evidence Base Of Systemic Family Therapy ..
Association for Family Therapy. 

14 ..stratton, p., (2006) Helping Families 
Towards Greater Happiness: Ideas From 
Research Into Families and Family Therapy 
Practice, the National Family and Parenting 
Institute conference: Parent-Child 2006

15 .. strickland-clark, lisa, campbell, 
David & Dallos, Rudi (2000) Children’s 
and Adolescent’s Views on Family Therapy ..
Journal of Family Therapy 22 (3), 324-341. 

16 ..Valsiner, j. (2002). Forms of Dialogi-
cal Relations and Semiotic Autoregulation 
Within the Self. Theory & Psychology, 12 (2), 
251-265 ..

17. Williams, F. (2004) Rethinking 
Families. Calouste Gulbenkian Foundation, 
London. 


