
FAMILIA –

PROMOTOR AL VALORILOR

(15 mai – Ziua Internaţională a Familiei)



 Ziua de 15 mai a fost declarată „Ziua Internațională a Familiei" prin rezoluția adoptată la 20

septembrie 1993 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

 Începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în mai multe țări de pe planetă cu scopul

de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

 Obiectivul principal al acestei zile este de a evidenţia importanţa familiei şi de a promova

valorile ei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice,

combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.

 Motto-ul anului 2020 este – ,,Familii în dezvoltare: Copenhaga și Beijing + 25”. Anul acesta

este pus accentul pe importanţa investiţiilor în politici sociale care protejează persoanele şi

familiile cele mai vulnerabile.

https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families


https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-

de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402

La 25 septembrie 2015, cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au adoptat

în unanimitate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, un set de 17 obiective care urmăresc să

elimine sărăcia, discriminarea, abuzurile și decesele care pot fi prevenite, să abordeze

distrugerea mediului și să creeze o epocă de dezvoltare pentru toți oamenii. Politicile și

programele de dezvoltare a familiei sunt vitale pentru îndeplinirea multor acestor obiective.

https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402


LEGISLAŢIE, POLITICI, DOCUMENTE 

NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 



PSIHOLOGIA FAMILIEI







SOCIOLOGIA FAMILIEI



„Familia face parte din fenomenele pentru care

a existat un interes deosebit în toate societăţile. Cunoaşterea acestei

instituţii este importanţă primordială, dat fiind că ea îşi lasă, direct sau indirect, 

amprenta asupra întregului sistem socioeconomic. Astfel, de starea familiei depinde, 

în primul rând, reproducţia populaţiei într-o societate, socializarea/educarea noilor 

generaţii, crearea şi transmiterea valorilor spirituale, modelelor de comportament, 

organizarea procesului de producţie şi consum etc.”

BULGARU, Maria, CHISTRUGA, Inga. Familia tânârâ: aspecte ale adaptării la societatea în 

schimbare. Chişinău : CEP USM , 2015, p. 5. ISBN 978-9975-71-720-5.



„Familia – este micro-nucleul social în care începe 

socializarea individului, este principala sursă care oferă 

omului cele mai generale modele de comportament 

social”.

OŢETEA, Răzvan Alexandru. Familia ca mediu socializator şi educaţional: 

conţinutul şi formele colaborării dintre şcoală şi familie în perioada 

actuală. Bacău : Grafit , 2007, p. 17. ISBN 978-973-1754-09-3.



COMUNICAREA ÎN FAMILIE

„Părinţilor le revine rolul esenţial în crearea unor condiţii adecvate 

creşterii şi educării copilului, responsabilitatea pentru asigurarea 

bunăstării, cât şi a climatului afectiv şi moral în familie”.

LÎSENCO, Serghei, LÎSENCO, Olga, SECU, Victoria. Comunicăm eficient 

cu familia. Chişinău : [S. n.], 2014, p. 4. ISBN 978-9975-3006-2-9.



FACTORUL EDUCATIV AL FAMILIEI 



„Familia este locul uceniciei intelectuale şi morale a puiului de om, în 

care el învaţă să vorbească, să cunoască pe celălalt, să colaboreze şi 

să-şi asume răspunderi personale controlate.  Familia – înseamnă 

şcoală a sensibilităţii, a primelor emoţii şi afecte, ea îl învaţă pe copil 

să fie o fiinţă sensibilă, capabilă să înţeleagă, să aprecieze şi să-şi 

însuşească valorile morale, estetice, intelectuale.”

OŢETEA, Răzvan Alexandru. Familia ca mediu socializator şi educaţional: conţinutul şi 

formele colaborării dintre şcoală şi familie în perioada actuală. Bacău : Grafit , 2007, p. 17. 
ISBN 978-973-1754-09-3.



„Legătura dintre noi şi copiii noştri se formează dinainte de naştere şi ţine 

toată viaţa. De-a lungul anilor, suntem alături de ei când învaţă să 

zâmbească, să meargă  de-a buşilea, să rostească primele cuvinte, să facă 

primii paşi, marcând împreună etapele care formează călătoria lor spre 

maturitate”.

SELDIN, Tim. Cum să creşti un copil extraordinar. Bucureşti : Litera , 2015, p. 10. ISBN 978-606-33-0246-6.



„Educaţia  în familie este şi trebuie să constituie o bază solidă în 

creşterea tineretului nostru, astfel încât, împreună cu educaţia din 

şcoală, din organizaţiile de tineret, să contribuie la formarea 

caracterului, a personalităţii, a purităţii morale”.

Mihai Stoian



EDUCAŢIA PĂRINŢILOR



„Singura cale de a forma copii buni

este să devenim mai întâi părinţi buni”.

Zig Ziglar



PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE

FAMILIE - ŞCOALĂ - COMUNITATE



„Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a asigura coerenţa educaţiei în familie şi 

educaţiei în şcoală, de a le integra într-un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional 

al unei epoci care tinde către globalizare”.

COSMA, Traian. Şedinţele cu părinţii în gimnaziu. Idei-suport pentru diriginţi. Iaşi : Polirom, 2001, p. 13. ISBN 973-683-689-4.





VIOLENŢA (INTRA) FAMILIALĂ 



CONFERINŢE NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE



PUBLICAŢII PERIODICE











ÎN BAZE DE DATE
https://methods.sagepub.com/Search/Results

http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid=9b98e826-baf8-4eac-801e-

66568664420c%40sessionmgr103&bquery=family+education&bdata=JmRiPWVyaW

MmbGFuZz1ydSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl

https://link.springer.com/search?query=family+educati

on&facet-content-type=%22Book%22

https://doaj.org/search?ref=homepage-

box&source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22quer

y%22%3A%22family%20education%22%2C%22default_operator%22%3A%22AN

D%22%7D%7D%7D

https://methods.sagepub.com/Search/Results
http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid=9b98e826-baf8-4eac-801e-66568664420c@sessionmgr103&bquery=family+education&bdata=JmRiPWVyaWMmbGFuZz1ydSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
https://link.springer.com/search?query=family+education&facet-content-type="Book"
https://doaj.org/search?ref=homepage-box&source={"query":{"query_string":{"query":"family education","default_operator":"AND"}}}


ÎN INTERNET
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-

unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-si-a-succesului-in-

viata/
https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului

https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-

specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie-703.html

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoint

s/experts/family_learning__boosting_the.htm

https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-si-a-succesului-in-viata/
https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie-703.html
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/family_learning__boosting_the.htm


REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. BULGARU, Maria, CHISTRUGA, Inga. Familia tânârâ: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chişinău : CEP USM , 

2015, p. 5. ISBN 978-9975-71-720-5;

2. COSMA, Traian. Şedinţele cu părinţii în gimnaziu. Idei-suport pentru diriginţi. Iaşi : Polirom, 2001, p. 13. ISBN 973-683-689-4;

3. LÎSENCO, Serghei, LÎSENCO, Olga, SECU, Victoria. Comunicăm eficient cu familia. Chişinău : [S. n]., 2014, p. 4. ISBN 978-9975-

3006-2-9;

4. OŢETEA, Răzvan Alexandru. Familia ca mediu socializator şi educaţional: conţinutul şi formele colaborării dintre şcoală şi 

familie în perioada actuală. Bacău : Grafit , 2007, p. 17. ISBN 978-973-1754-09-3;

5. SELDIN, Tim. Cum să creşti un copil extraordinar. Bucureşti : Litera , 201,. p. 10. ISBN 978-606-33-0246-6.

RESURSE ELECTRONICE

 Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB –

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&;

 https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

 https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402;

 http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid=9b98e826-baf8-4eac-801e-

66568664420c%40sessionmgr103&bquery=family+education&bdata=JmRiPWVyaWMmbGFuZz1ydSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1

BbmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl;

 https://methods.sagepub.com/Search/Results;

 https://link.springer.com/search?query=family+education&facet-content-type=%22Book%22;

 https://doaj.org/search?ref=homepage-

box&source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22family%20education%22%2C%22defaul

t_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D;

 https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-si-a-succesului-in-viata/;

 https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului;

 https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie-703.htm;

 lhttps://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/family_learning__boosting_the.htm.

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families
https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid=9b98e826-baf8-4eac-801e-66568664420c@sessionmgr103&bquery=family+education&bdata=JmRiPWVyaWMmbGFuZz1ydSZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
https://methods.sagepub.com/Search/Results
https://link.springer.com/search?query=family+education&facet-content-type="Book"
https://doaj.org/search?ref=homepage-box&source={"query":{"query_string":{"query":"family education","default_operator":"AND"}}}
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-si-a-succesului-in-viata/
https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie-703.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie-703.html
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/family_learning__boosting_the.htm


Realizat:

Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar,

Coordonator:

Valentina TOPALO, bibliotecar principal,

Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing

2020


