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Mulţumiri
Vreau să mulţumesc fiicei mele mai mari, Judy Gordon V ernet. 

Ea a fost cea care mi‑a oferit posibilitatea să testez şi să validez 
Programul Gordon pentru Părinţi Eficienţi (PG‑PE) în propria 
mea familie. Mai târziu, ca tânără adultă, a intervievat zeci de 
părinţi care au urmat cursul PG‑PE. Rezultatele ei mi‑au oferit 
multe dovezi ale eficacităţii PG‑PE în familii. Tot datorită lui 
Judy, pot să mă bucur astăzi că sunt bunicul celor doi copii ai ei, 
afectuoşi şi minunaţi, în cea mai mare parte rezultatul PG‑PE.

De asemenea, doresc să‑i mulţumesc mezinei mele Michelle 
Adams, pentru că şi‑a asumat mare parte din responsabilitatea 
actualizării acestei a treizecea ediţii aniversare a cărţii Părintele 
eficient. Şi ea a fost, cumva, rezultatul programului care a vali‑
dat aspecte ale PG‑PE, cum ar fi comunicarea pozitivă şi rezolva‑
rea conflictelor. Ca şi Judy, Michelle n‑a fost niciodată pedepsită. 
Prietenii o întrebau adesea cum este în familia noastră, iar ea le 
răspundea: „În familia noastră nu există un şef. Facem regulile 
împreună“. Este o mare satisfacţie pentru un părinte să vadă câţi 
prieteni apropiaţi are fiica lui şi ce durabile sunt amiciţiile ei. 
Ţin neapărat să‑i mulţumesc şi soţiei mele, Linda. Deşi provine 
dintr‑o familie în care copiii erau frecvent pedepsiţi, Linda a adop‑
tat parentajul nonautoritar PG‑PE, fiind şi un foarte bun ascultă‑
tor. Michelle şi cu mine o iubim, precum şi numeroşii ei prieteni. 

Linda a scris două cărţi. Într‑una din acestea le arată femeilor 
cum să‑şi asume responsabilităţi pentru vieţile lor şi ale altora. 
Intitulată Be Your Best (Dă tot ce ai mai bun), cartea aplică mode‑
lul PG‑PE la toate relaţiile. 
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Aş vrea să‑mi exprim profunda apreciere pentru toţi forma‑
torii PG‑PE, atât din SUA, cât şi din toată lumea, care s‑au dedi‑
cat activităţii prin care îi ajută pe părinţi să înţeleagă acest mod 
paşnic, democratic şi nepunitiv de a‑şi creşte copiii. 

În cele din urmă, aş vrea să‑mi exprim recunoştinţa faţă de 
Elizabeth Rapoport, editorul meu de la Crown Publishers, atât 
pentru că mi‑a adus la cunoştinţă importanţa PG‑PE în familia 
ei, cât şi pentru că mi‑a sugerat că era timpul să scot o ediţie actu‑
alizată a acestei cărţi. 
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Prefaţă
Peter Wyden a insistat să scriu această carte. Când am opus 

rezistenţă, a făcut pe agentul de vânzări, spunându‑mi că o ase‑
menea carte poate să schimbe vieţile părinţilor, să‑i ajute să dea 
societăţii membri mai responsabili şi mai disciplinaţi şi, în caz 
că asta nu era de‑ajuns, mi‑a promis că mă va ajuta personal să 
redactez manuscrisul. Peter scrisese mai multe cărţi şi era edito‑
rul a sute de opere, aşa că mi‑am închipuit că ştia despre ce vor‑
beşte. Cartea a devenit un bestseller. A contribuit la schimbarea 
vieţilor a milioane de oameni, a impulsionat apariţia a sute de 
cărţi despre parentaj şi, potrivit Fundaţiei Pew, a servit drept 
model pentru 50 000 de programe destinate formării părinţilor 
în SUA şi în diverse alte ţări. 

Modelul pe care l‑am descris şi dezvoltat în această carte a deve‑
nit, de‑a lungul anilor, o parte a felului în care vorbim acum despre 
comunicare şi rezolvarea conflictelor. În zilele noastre, aproape 
fiecare din noi a auzit de Ascultarea Activă, de Mesajele la persoana 
I şi de rezolvarea reciproc avantajoasă a conflictelor. Destul de 
repede, mi‑am dat seama că acest model — cunoscut sub numele 
de Modelul Gordon — nu se aplică doar la relaţiile dintre părinţi 
şi copii, ci la toate relaţiile: din familie, de la serviciu, şcoală şi din 
lumea cea mare. Terminologia poate fi găsită în texte de psihologie, 
în cărţi şi cursuri pentru lideri în afaceri, în cursuri educaţionale 
pentru adulţi şi, practic, peste tot unde comunicarea interperso‑
nală şi rezolvarea conflictelor sunt teme importante. 

De‑a lungul anilor, am ajuns să‑mi dau seama că, pe măsură 
ce oamenii folosesc aceste metode şi abilităţi, relaţiile lor devin 
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din ce în ce mai democratice. Acest gen de relaţii duc la mai 
multă sănătate şi la o stare de bine superioară. Când oamenii 
sunt acceptaţi, când sunt liberi să se exprime şi pot participa la 
luarea deciziilor care îi afectează, au mai mult respect de sine, 
sunt mai încrezători în propriile forţe şi le dispare sentimentul 
neputinţei, care este întotdeauna prezent în familiile autocratice. 

Aceste aptitudini sunt necesare şi pentru menţinerea păcii 
în lume. Familiile democratice sunt familii paşnice, şi când vor 
exista destule de acest fel, vom avea o societate care respinge 
violenţa şi consideră războiul inacceptabil. 

Ceva la care nu m‑am gândit când scriam această carte a fost 
succesiunea generaţiilor. Pur şi simplu, nu am privit destul de 
departe în viitor ca să văd că puştii crescuţi în spiritul PG‑PE nu 
numai că vor fi adulţi mai sănătoşi şi mai fericiţi, dar vor deveni 
la rândul lor părinţi democratici, continuând ciclul nonviolenţei 
în următoarea generaţie. A fost o mare satisfacţie pentru mine 
să trăiesc îndeajuns ca să vorbesc cu mulţi tineri ai căror bunici 
au introdus PG‑PE în familia lor. 

Un prieten îmi spunea odată: „Fiecare persoană are parte în 
viaţă de cel puţin o surpriză plăcută“. Cred că cea mai plăcută 
surpriză din viaţa mea este că Peter Wyden a avut dreptate. Nu 
numai că PG‑PE s‑a răspândit în toată America, dar şi cartea 
mea a fost publicată în treizeci de limbi şi peste patru milioane 
de exemplare care sunt acum în circulaţie, iar programul meu a 
fost introdus în patruzeci şi trei de ţări. Aceasta nu este doar o 
mare surpriză, ci şi o imensă satisfacţie. 

Am descoperit că abilităţile şi conceptele importante din 
PG‑PE sunt la fel de valabile în prezent cum au fost şi acum 
aproape patruzeci de ani, când am predat primul curs PG‑PE 
unui grup de şaptesprezece părinţi într‑o cafenea din Pasadena, 
California. Tot ce s‑a schimbat a fost nevoia de asemenea cursuri. 
Au început să fie tot mai căutate pe măsură ce diverse lucrări au 
început să susţină ideea noastră că palmele, bătăile şi alte forme 
de violenţă domestică dau naştere la violenţă în societate. Cartea 

Parintele eficient p3.indd   14 13.12.2013   08:33:50



15

pe care o ţineţi în mână are remedii pentru violenţa domestică 
şi oferă, în schimb, pace şi democraţie. 

În anii de după primul grup PG‑PE, opinia publică a trecut 
printr‑o schimbare remarcabilă. În 1975, aproape 95% din ame‑
ricani susţineau pedepsele corporale aplicate copiilor acasă şi 
la şcoală. Sondajele recente arată că mai puţin de jumătate din 
populaţie sprijină această idee, iar numărul celor în favoarea 
pedepselor corporale este în continuă scădere — lucru care mă 
încântă.

Dorinţa mea sinceră este ca lectura acestei cărţi să fie pentru 
voi o experienţă profitabilă şi plină de satisfacţii. 

THOMAS GORDON
Solana Beach, California  
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Capitolul 1
Părinţii sunt învinovăţiţi, 
dar nu sunt instruiţi

Toată lumea dă vina pe părinţi pentru nefericirile copiilor şi 
pentru relele pe care le provoacă aceştia în societate. Este doar 
vina părinţilor, se plâng psihologii după ce examinează statisti‑
cile descurajante referitoare la creşterea rapidă a numărului de 
copii şi tineri care dezvoltă probleme emoţionale serioase sau 
debilitante, care devin victimele dependenţei de droguri sau 
ajung la sinucidere. Liderii politici şi autorităţile îi învinuiesc 
pe genitori că ar creşte o generaţie de adolescenţi răufăcători, 
criminali şi violenţi. Iar când puştii au rezultate proaste la învă‑
ţătură sau se lasă de şcoală, profesorii şi directorii de şcoli pre‑
tind că părinţii sunt de vină. 

Dar cine îi ajută pe părinţi? Câte eforturi se depun pentru a‑i 
ajuta pe părinţi să devină mai eficienţi în educarea copiilor? De 
unde pot părinţii să afle dacă procedează greşit şi ce ar trebui 
să facă altfel? 

Părinţii sunt învinovăţiţi, dar nu sunt instruiţi. Milioane de noi 
mame şi taţi încep în fiecare an o slujbă dintre cele mai grele pe 
care le poate avea cineva: aceea de a creşte un copil mic care ini‑
ţial este aproape complet neajutorat, de a‑şi asuma întreaga res‑
ponsabilitate pentru sănătatea lui fizică şi psihică şi de a‑l creşte 
în aşa fel încât să devină un cetăţean productiv, cooperant, activ 
în societate. Ce slujbă poate fi mai dificilă şi mai extenuantă? Dar 
câţi părinţi sunt pregătiţi pentru aşa ceva? Mult mai mulţi acum 
decât în 1962, când, la Pasadena, în statul California, am decis 
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să concep un program de formare a părinţilor. Erau doar şapte‑
sprezece în prima mea grupă, în special părinţi care avuseseră 
probleme serioase cu copiii lor. 

Acum, după atâţia ani, am demonstrat că acest curs dedicat 
Parentajului eficient1 sau pur şi simplu PG‑PE (Programul G ordon 
pentru Părinţi Eficienţi) îi poate învăţa pe părinţi competenţele 
de care au nevoie pentru a fi mai eficienţi în slujba lor de creş‑
tere a copiilor. 

Am demonstrat în acest program captivant că, având o anu‑
mită pregătire, mulţi părinţi îşi pot spori considerabil eficienţa 
în parentaj. Pot dobândi competenţe specifice care vor men‑
ţine deschise canalele de comunicare între părinţi şi copii — 
în ambele sensuri. Şi pot asimila o nouă metodă de rezolvare 
a conflictelor părinte–copil, care duce la întărirea relaţiei, nu 
la deteriorarea ei.  

Acest program ne‑a convins că părinţii şi copiii lor pot dez‑
volta o relaţie afectuoasă, intimă, bazată pe dragoste şi respect 
reciproc. De asemenea, a demonstrat cum clivajele nu trebuie să 
existe în familii.  

Când lucram ca psiholog clinician, eram la fel de convins ca 
majoritatea părinţilor că perioada de revoltă din adolescenţă este 
atât normală, cât şi inevitabilă — fiind rezultatul dorinţei tutu‑
ror adolescenţilor de a‑şi afirma independenţa şi de a se revolta 
împotriva părinţilor. Eram sigur că adolescenţa, aşa cum indicau 
majoritatea studiilor de specialitate, aducea în familie zbucium 
şi stres. Experienţa noastră cu PG‑PE a dovedit însă că mă înşe‑
lam. De multe ori, părinţii pregătiţi prin cursul PE ne‑au adus la 
cunoştinţă surprinzătoarea absenţă a revoltei şi a zbuciumului 
în familiile lor. 

Acum sunt convins că adolescenţii nu se revoltă împotriva 
părinţilor. Se revoltă doar împotriva unor metode disciplinare 

1 Cursul PG‑PE este oferit acum şi în format video. Acest program de studiu 
individual se numește Familia Eficientă (FE).  
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distructive, folosite de aproape toţi părinţii. Frământările şi 
disensiunile din familii pot fi excepţia, nu regula, atunci când 
părinţii învaţă să înlocuiască vechile metode cu una nouă de 
rezolvare a conflictelor. 

De asemenea, PG‑PE a pus în altă lumină pedeapsa utili‑
zată atât de des în creşterea copiilor. Mulţi din părinţii cu care 
am lucrat ne‑au dovedit că se poate renunţa pentru totdeauna 
la pedepse în disciplinarea copiilor — şi mă refer la orice fel de 
pedepse, nu doar la cele de natură fizică. Părinţii pot creşte copii 
responsabili, disciplinaţi şi cooperanţi fără să recurgă la arma 
fricii; pot învăţa cum să‑şi influenţeze copiii în aşa fel încât com‑
portamentul lor să ţină seama de nevoile părinţilor, în loc să se 
teamă de pedepse sau de retragerea privilegiilor. 

Sună oare prea frumos ca să fie adevărat? Probabil că da. Aşa 
mi‑a sunat şi mie înainte să lucrez personal cu părinţii în cadrul 
PG‑PE. Ca mulţi alţi profesionişti, îi subestimasem pe părinţi. 
Părinţii de la cursul PG‑PE m‑au învăţat cât de capabili sunt de 
schimbare dacă li se dă prilejul să fie instruiţi. Am acum un nou 
gen de încredere în capacitatea mamelor şi a taţilor de a înţelege 
noi cunoştinţe şi de a dobândi noi aptitudini. Părinţii din progra‑
mul meu, cu puţine excepţii, au venit să înveţe o nouă abordare 
în creşterea copiilor, dar, mai întâi, a trebuit să fie convinşi că 
noile metode funcţionează. Majoritatea părinţilor ştiau deja că 
vechile lor metode nu au fost eficiente. Aşadar, părinţii din zilele 
noastre sunt gata să se schimbe, iar programul PE a demonstrat 
că se pot schimba. 

Am fost răsplătiţi prin bunele rezultate ale programului. Unul 
dintre primele noastre obiective a fost să‑i învăţăm pe părinţi 
câteva metode folosite de consilierii şi terapeuţii care îi ajută 
pe copii să‑şi depăşească problemele emoţionale şi comporta‑
mentul dezadaptativ. Poate să pară ciudat sau prea ambiţios fap‑
tul că am avut asemenea aspiraţii. Oricât de absurd li s‑ar părea 
unor părinţi (şi chiar câtorva profesionişti), acum ştim că şi 
acei părinţi care nu au făcut niciodată un curs de psihologie la 
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facultate pot deprinde aceste îndemânări cu o valoare demons‑
trată şi pot învăţa cum şi când să le folosească eficient pentru 
a‑şi ajuta propriii copii. 

Pe durata dezvoltării PG‑PE am ajuns să acceptăm o realitate 
care ne descuraja uneori, deşi cel mai adesea ne provoca să ne con‑
tinuăm eforturile: părinţii de astăzi se bizuie în marea lor majo‑
ritate pe aceleaşi metode de educare a copiilor folosite în familie 
de părinţii şi bunicii lor şi se confruntă cu aceleaşi probleme pe 
care le‑au avut şi predecesorii lor. Spre deosebire de aproape toate 
celelalte instituţii ale societăţii, se pare că relaţia părinte–copil 
a rămas neschimbată. Părinţii se bazează pe metode folosite cu 
două mii de ani în urmă!

Nu că rasa umană nu ar fi dobândit noi cunoştinţe despre rela‑
ţiile între oameni. Dimpotrivă. Psihologia dezvoltării copilului 
şi alte ştiinţe comportamentale au acumulat o cantitate impresi‑
onantă de noi cunoştinţe despre părinţi, copii, relaţii interper‑
sonale, despre cum să ajuţi altă persoană să se dezvolte, cum să 
creezi un climat psihologic sănătos. Se ştiu acum foarte multe 
despre comunicarea eficientă între persoane, despre efectele 
puterii asupra relaţiilor umane, despre rezolvarea constructivă 
a conflictelor şi aşa mai departe. 

Această carte prezintă o filosofie cuprinzătoare referitoare 
la stabilirea şi menţinerea unei relaţii totale eficiente cu un copil 
în orice împrejurări. Părinţii nu învaţă doar metode şi abili‑
tăţi, ci şi când şi de ce trebuie folosite şi în ce scop. Părinţilor 
li se va oferi un sistem complet — principii, precum şi tehnici. 
Convingerea mea e că părinţilor trebuie să li se spună întreaga 
poveste — tot ce ştim noi despre formarea relaţiilor eficiente 
între părinţi şi copii, începând cu unele informaţii esenţiale 
despre ce se întâmplă în relaţiile dintre doi oameni. Apoi vor 
înţelege de ce se folosesc metodele PG‑PE, când este bine să le 
folosească şi care vor fi rezultatele. Părinţilor li se va da o şansă 
să devină ei înşişi experţi în rezolvarea problemelor inevitabile 
care se ivesc în relaţia părinte–copil. 
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În această carte vom pune la dispoziţia părinţilor tot ce ştim, 
nu doar frânturi de cunoştinţe disparate. Va fi descris în amă‑
nunt un model complet de relaţii eficiente părinte‑copil, care va 
fi ilustrat cu materiale referitoare la cazurile pe care le‑am întâl‑
nit. Majoritatea părinţilor consideră PG‑PE un curs revoluţionar, 
pentru că se deosebeşte mult de cursurile clasice de parentaj. 
Se potriveşte atât părinţilor de copii foarte mici, cât şi celor de 
adolescenţi, dar şi părinţilor de copii cu dizabilităţi, precum şi 
celor de copii „normali“. 

PG‑PE va fi descris în termeni cunoscuţi de toată lumea, nu 
în limbaj de specialitate. Unii părinţi ar putea să nu fie de acord 
cu unele dintre conceptele prezentate, dar foarte puţini vor fi 
aceia care nu le vor înţelege. 

Întrucât cititorii nu pot să‑şi exprime îndoielile faţă în faţă 
cu instructorul, iată câteva întrebări şi răspunsuri care vă vor fi 
de folos pentru început.

Întrebare: Este aceasta o altă abordare permisivă a creşterii copiilor? 
Răspuns: Bineînţeles că nu. Părinţii prea îngăduitori au parte de 

tot atâtea necazuri precum cei peste măsură de severi, căci 
copiii lor se dovedesc adesea egoişti, inflexibili, necooperanţi 
şi indiferenţi la nevoile părinţilor. 

Întrebare: Poate un părinte să folosească această nouă abordare în 
mod eficient şi în caz că celălalt preferă metodele tradiţionale? 

Răspuns: Şi da, şi nu. Dacă un singur părinte începe să pună în 
practică această nouă abordare, se va constata o ameliorare 
vizibilă a relaţiei dintre acel părinte şi copii. Dar relaţia dintre 
celălalt părinte şi copii se poate înrăutăţi. Prin urmare, ar fi 
mult mai bine să înveţe ambii părinţi noile metode. În plus, 
atunci când părinţii învaţă împreună noile tehnici, se pot ajuta 
mult unul pe altul.

Întrebare: Îşi vor pierde părinţii influenţa asupra copiilor dacă vor 
aplica această nouă metodă? Vor renunţa la responsabilitatea 
de a da îndrumări copiilor şi de a‑i orienta în viaţă? 

Răspuns: Probabil că părinţii vor avea această impresie după ce 
citesc primele capitole. O carte nu poate face mai mult decât 
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