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SARCINI FUNCŢII

01.
Familia se preocupă de dezvoltarea 
fizică a copiilor: le asigură hrană şi 
îmbrăcăminte, îi fereşte de pericole, le 
lasă timp de joacă, le creează condiţii 
bune de viaţă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor.

02.
Familia contribuie la dezvoltarea 
intelectuală  a copiilor: îi sprijină 
şi le asigură toate lucrurile necesare 
studiului.

03.
Educaţia morală a copiilor: în familie 
se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa 
în vorbire şi atitudine, etc.

04.
Familia contribuie la educaţia 
estetică a copilului: părinţii sunt cei 
care realizează contactul copiilor cu 
frumuseţile naturii şi viaţa socială.

Rol: 
set de comportamente pe care membrii 
familiei îl aşteaptă de la fiecare 
membru al acestuia, în funcţie de 
poziţia pe care o ocupă în familie.

Rol conjugal :

Susţinerea reciprocă pentru 
îndeplinirea sarcinilor.

Folosirea tuturor resurselor personale.

Adoptarea unui comportament bazat 
pe sinceritate, fidelitate, înţelegere, 
afectivitate.

Comunicarea permanentă cu 
partenerul de viaţă.

Rol parental:

Creşterea, îngrijirea şi educarea 
copiilor.

Implicarea în dezvoltarea personalităţii 
copiilor.

Oferire de sprijin, ajutor şi îndrumare.

01.
Funcţia economică: asigurarea 
resurselor materiale, financiare 
necesare existenţei familiei şi 
protejarea copiilor de lipsuri.

02.
Funcţia de socializare sau de 
educare: asimilarea de către 
copil a atitudinilor, valorilor, 
principiilor, modelelor de 
comportament, în vederea 
integrării acestuia în societate.

03.
Funcţia de solidaritate: 
asigurarea unităţii şi stabilităţii 
familiei prin manifestarea 
sentimentelor de afecţiune, 
respect, a încrederii reciproce, a 
dezvoltării intimităţii, apartenenţă 
la grupul familial.

04.
Funcţia religioasă: 
transmiterea valorilor şi tradiţiilor 
creştine.

ROLURI



Fiecare familie îşi are specificul ei dat de nivelul material, cultural, de 
moştenirea de cunoştinţe în domeniul educaţional pe care cei doi părinţi o 
au de la familiile de apartenenţă.

01. 
Familia foarte protectoare: se caracterizează prin stabilitate, rapiditatea 
cu care rezolvă toate cerinţele copilului, pe care le consideră întotdeauna 
priorităţi, renunţând la rezolvarea propriilor nevoi.

02. 
Familia autoritară: trasează drumul considerat corect pentru copil şi îi 
sancţionează orice abatere. Părinţii  nu sunt realişti în privinţa posibilităţilor 
copilului, îi stabilesc standarde prea înalte, astfel că nivelul realizărilor este 
mereu sub nivelul aşteptărilor.

03. 
Familia interactivă: membrii familiei îşi petrec mult timp împreună, rezolvă 
sarcini ce ţin de şcoală, dar şi de familie, au încredere unii în alţii, fiecare 
ţine seama de părerile celuilalt, nu transformă eşecurile în tragedii.

04. 
Familia indulgentă: părinţii le asigură copiilor tot ce este necesar, 
dar le dau libertate deplină, pentru a le forma personalităţi puternice, 
independente sau pentru a fugi de responsabilitate.

TIPURI DE FAMILIEExprimarea afecţiunii, menţinerea 
comunicării şi sincerităţii.

Rol fratern:

Învăţarea traiului alături de egali, prin 
afecţiune, rivalitate, competiţie, conflict, 
negociere.

Susţinere afectivă şi comportamentală 
în diferite situaţii.
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