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EDUFOR – SCURTĂ PREZENTARE 

 
EduFor Future – Educaţie şi formare pentru viitor este revista Asociaţiei EduFor Craiova, o publicaţie 

anuală care îşi propune să promoveze exemplele de bună practică din domeniul educaţiei şi formării din 
România. 

Asociaţia EduFor Craiova este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în decembrie 2012 care are 
ca scop promovarea şi susţinerea educaţiei, formării şi învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români 
în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa europeană a muncii. 

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor declarate, Asociaţia EduFor Craiova  îşi propune derularea 
unor activităţi precum: 

O1. Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor şi tinerilor în vederea dobândirii 
unor compeţente şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie 
activă: 

- derularea unor activităţi de învăţare nonformală în vederea dobândirii competențelor necesare în 
vederea continuării studiilor și a integrării pe piața muncii asigurand astfel dezvoltarea personală, 
socială şi profesională; 

- furnizarea de servicii de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şi studenţilor în vederea 
facilitării de la şcoală la viaţa activă; 

- derularea unor acţiuni şi proiecte ce au ca scop reducerea abandonului şcolar timpuriu; 
- încurajarea participării active a tinerilor în societate; 
- încurajarea tinerilor la viaţa democratică în Europa; 
- încurajarea şi susţinerea spiritului de iniţiativă, creativitate şi antreprenoriat în rândul copiilor şi 

tinerilor; 
- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 

ateliere; 
- dezvoltarea unor proiecte de cooperare europeană în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor; 
- organizarea unor activităţi sportive, recreative şi distractive, ştiinţifice, culturale, artistice sub forma 

unor colocvii, seminarii, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, expoziţii, spectacole, 
schimburi de experienţă, competiţii sportive etc. pe teme de interes general, comunitar şi 
european; 

- stabilirea şi menţinerea unor legături de prietenie şi mobilizare a tinerilor în scopuri de cunoaştere 
şi încurajare a iniţiativelor acestora; 

- organizarea unor şcoli/grădiniţe de vară, tabere tematice; 
- organizarea unor cluburi de activităţi extraşcolare/after school; 
- organizarea unei unităţi de învăţământ privat (grădiniţă particulară, şcoală primară, gimnazială, 

şi/sau liceală) cu program bilingv (român - englez)/sistem educaţional alternativ – în funcţie de 
nevoile identificate pe plan local; 

- realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi 
alte materiale informative; 
 

O2. Susţinerea formării profesionale de calitate: 
- organizarea de cursuri de formare (iniţiere, calificare, perfecţionare şi/sau specializare) în 

informatică şi domenii conexe, gestiune şi contabilitate, secetariat, cursuri în domeniul resurselor 
umane şi al managementului, al limbilor străine şi alte domenii de interes pe piaţa europeană a 
forţei de muncă, pentru toate categoriile de public; 

- organizarea unor cursuri de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în 
domenii precum: predarea, învăţarea, evaluarea centrată pe competenţe, interactivă, centrată pe 
elev, consiliere şi orientare şcolară/profesională, management educaţional, utilizarea noilor 
tehnologii în procesul instructiv-educativ;  

http://www.asociatiadominou.ro/
http://www.asociatiadominou.ro/
http://www.asociatiadominou.ro/
http://www.asociatiadominou.ro/
http://www.asociatiadominou.ro/
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- organizarea unor activităţi de formare, consiliere şi consultanţă în vederea implicării active a 
părinţilor în actul educaţional al copiilor; 

- promovarea, consilierea şi consultanţa publicului interesat privind oportunităţile de formare 
profesională prin intermediul programelor finanţate din fonduri Europene, în scopul dobândirii şi 
utilizării cunoştinţelor, aptitudinilor şi calificărilor care conduc la facilitarea dezvoltării personale, a 
capacităţii de angajare şi participare la piaţa europeană a muncii; 

- încurajarea participării active a tinerilor şomeri; 
- promovarea şi încurajarea mobilității studenților și a celor care urmează un curs de formare; 
- promovarea Cadrului european de referință al competențelor-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, Cadrului 
european comun de referință pentru limbi, instrumentelor Europass; 

- promovarea şi consilierea în vederea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sprijinul 
dezvoltării societăţii digitale; 

- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 
ateliere; 

 
O3. Sprijinirea inserţiei cetăţenilor români pe piaţa europeană a muncii: 
- furnizarea de servicii de consiliere şi îndrumare în carieră a şomerilor sau persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 
- asistenţă şi consultanţă în domeniul resurselor umane; 
- furnizarea de servicii de consultanţă şi consiliere persoanelor fizice, sectorului ONG, sectorului 

instituţiilor publice şi mediului de afaceri în domeniul managementului de proiect; 
- iniţierea şi implementarea de proiecte finanţate de Uniunea Europeană care au ca scop creşterea 

ratei de ocupare a forţei de muncă; 
- dezvoltarea de programe proprii şi parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinatate; 
- facilitarea dezvoltării de parteneriate între mediul educației/formării şi cel al muncii; 
- promovarea culturii antreprenoriale; 
- informarea publicului larg asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor din fonduri ale Uniunii 

Europene, consiliere şi consultanţă în vederea accesării lor; 
 

O4. Promovarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii: 
- campanii de informare privind drepturile omului/drepturile copilului/drepturile şi obligaţiile 

cetăţenilor europeni; 
- derularea unor activităţi de susţinere a diversităţii culturale: spectacole, expoziţii, simpozioane, 

mese rotunde etc. 
- desfăşurarea unor activităţi cu caracter umanitar (donaţii, activităţi gratuite de susţinere şcolară, 

burse şcolare, sponsorizarea totală sau parţială a unor intervenţii/tratamente medicale) şi de 
protecţie socială (cursuri gratuite de formare profesională) pentru susţinerea copiilor şi tinerilor 
defavorizaţi:  proveniţi din centre de plasament, cu dizabilităţi, de etnie romă, cu situaţie socio-
economică precară, şomeri etc.; 

- promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, lucrători tineri şi în vârstă pentru a crește 
participarea forței de muncă; 

- furnizarea unor alternative educaţionale persoanelor care provin din categorii şi contexte sociale 
vulnerabile şi/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstice şi pe cei care au ieşit din 
sistemul formal de educaţie fără calificări de bază; 

 
O5. Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile: 
- participarea/iniţierea unor activităţi de ecologizare a mediului înconjurător; 
- derularea unor campanii de informare privind acţiunile de combatere a schimbărilor climatice; 
- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe privind utilizarea mai eficientă a 

resurselor; 
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- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe în vederea susţinerea consumului de 
energie curată și eficientă; 

 
Alte tipuri de activităţi: 

- dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 
- înfiinţarea de sucursale şi filiale în alte localităţi; 
- alte activitati prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei; 

Echipa noastră este formată din persoane care au experienţă în scrierea şi implementarea proiectelor 
finanţate de Uniunea Europeană prin programele Lifelong Learning Programme, POSDRU, Pestalozzi, 
majoritatea cadre didactice care au lucrat şi lucrează cu copii şi tineri, dar şi formatori de adulţi, profesori 
care au derulat o serie de proiecte educationale, proiecte de parteneriat european, de formare 
profesionala prin Lifelong Learning Programme - Programul Sectorial Comenius, Programul Sectorial 
Leonardo da Vinci si POSDRU, dar si prin programe nefinantate ca de exemplu Job Shadow Day, Programul 
JA Compania - Entreprise without Borders Junior Achievement Company Day, concursuri şcolare, 
parteneriate comunitare, simpozioane, proiecte de voluntariat. 

De asemenea, din echipa EduFor fac parte tineri cu spirit de iniţiativă, creativi şi dornici de implicare. 
În primul an de viaţă al organizaţiei noastre, echipa EduFor a fost implicata intr-o serie de activitati 

care urmaresc atingerea scopului nostru.  
Astfel, organizatia nostra a iniţiat proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help students to 

choose a right career” (Educarea si Orientarea  Carierei – Sa-i ajutam pe elevi în alegerea unei cariere 
potrivite!), nr. de referinta 13-PR-04-DJ-RO,TR, proiect finantat de Comisia Europeana prin programul 
Lifelong Learning Programme – Programul Sectorial Comenius, Actiunea Parteneriate Comenius Regio, 
proiect implementat in perioada august 2013- iulia 2015 in judetul Dolj din România si provincia Mersin – 
Turcia, având ca partener principal Casa Corpului Didactic Dolj, dar şi partenerii Liceul “Traian Vuia” Craiova 
şi Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova, precum şi Direcţia Educaţiei Naţionale a Provinciei Mersin, Şcoala 
Vocaţională de Fete Mezitli, Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel”, Agenţia pentru Ocuparea forţelor de muncă a 
Provinciei Mersin, Biroul Educaţiei Regionale Bozyazı. 

Proiectul isi propane imbunatatirea serviciilor de educare si orientare in cariera a elevilor din 
invatamantul preuniversitar in vederea facilitarii tranzitiei spre nivelele superioare de educatie sau piata 
muncii, avand ca grup tinta profesori (beneficiari directi); directori, elevi, parinti, reprezentanti ai 
comunitatii locale/regionale (beneficiari indirecti). 

Vă invităm să vizitaţi pagina proiectului www.facebook.com/studentscareer şi site-ul 
www.studentscareer.ro. 

 
Asociatia noastra este beneficiarul proiectului „Pune pret pe sanatate!”, număr de referinţă: RO-12-

E247-2013-R2, finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune, Actiunea 1. Tineri pentru 
Europa, Sub-Actiunea 1.2. Initiative ale Tinerilor, proiect care are ca scop informarea, educarea si 
mobilizarea tinerilor (cu varste intre 15 si 30 ani) pentru a adopta un stil de viata sanatos bazat de nutritie 
echilibrata, miscare, activitati menite a asigura dezvoltarea psihica echilibrata. 

Vă invităm să vizitaţi: www.facebook.com/punepretpesanatate şi 
www.edufor.ro/pune_pret_pe_sanatate.php. 

 
Membrii echipei EduFor au fost reprezentat organizatia noastra au participat la 5 activităţi derulate 

prin programul Tineret in Actiune, Acţiunea 4 - Sisteme de Susţinere a Tinerilor, Sub-Acţiunea 4.3 – Proiecte 
de formare şi reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, participand la 
cursuri de formare derulate in cadrul acestora, in tara si in strainatate:  

- Empower it socially! - Iulia Stancu, Romania, Aprilie 2013  
- Sporting young citizens - creating inclusive sport activities for the active involvement of our youth - 

Ecaterina Predescu, Portugal, Iulie 2013  
- Hey, I have no job! - Iulia Stancu, Romania, Martie 2013  
- Power of non formal education - Iulia Stancu, Cipru, Iunie 2013  

http://www.facebook.com/studentscareer
http://www.studentscareer.ro/
http://www.facebook.com/punepretpesanatate
http://www.edufor.ro/pune_pret_pe_sanatate.php
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Cursuri de formare organizate de Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formare Profesională pentru iniţierea şi gestionarea proiectelor derulate prin Programul 
Tineret în Acţiune: 

- Scrierea propunerilor de finantare in context tineret in actiune – Gabriela Dumitraşcu – 
vicepreşedinte EduFor -  Slatina, ianuarie 2013; Diana Brătucu – preşedinte EduFor – Craiova, iulie 
2013; 

- Metode si instrumente de educatie non-formala in context Tineret in Actiune, Gabriela Dumitraşcu 
– vicepreşedinte EduFor, Bals, august 2013; Diana Brătucu – preşedinte EduFor, Craiova,  octombrie 
2013 ; 

De asemenea, s-au implicat in proiecte de mobilitate Grundtvig: 
- Grudtvig formare continuă: Using E-learning in the Classroom – Diana Bratucu – preşedinte EduFor, 

Iunie 2013, Praga, Republica Cehă; 
- Asistenti Grudtvig: Silvia Patru – coordonatorul Departamentului EduFor Adults, Noiembrie 2013-

Iulie 2014, Lisabona, Portugalia; 
- Grudtvig formare continuă: Smile Lisbon – Andreea Pastae – coordonatorul Departamentulu EduFor 

Children, Aprilie 2014, Lisabona, Portugalia; 
 

Asociaţia EduFor Craiova este furnizor de formare profesională continuă al programului de formare 
pentru ocupaţia de METODIST, cod COR 214114, fiind înregistrată în RNFFPA cu nr.  16/814/30.07.2013 şi 
autorizată de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţul Dolj, 
autorizaţie seria DJ, nr. 834, ai căror absolvenţi sunt 267 de adulţi.  

In colaborare cu institutii de invatamant din judetul Dolj: CCD Dolj, ISJ Dolj; Centrul National 
Europass, scoli si gradinite din judet, ONG-uri am initiat si am organizat numeroase activitati precum: cursul 
de formare "eTwinning - un pas in cooperarea europeana", Atelierul de formare Europass adresate cadrelor 
didactice, Workshop-ul Europass pentru tinerii liceeni, proiectul "Suntem noi de 9 mai" (concurs, expozitie, 
activitate practica) pentru prescolari, activitati de promovare si consiliere a adultilor si tinerilor pentru 
utilizarea instrumentelor portofoliului Europass, promovarea Cadrului european de referinta al 
competentelor-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii Cadrului european al calificarilor pentru 
invatarea de-a lungul vietii, Cadrului european comun de referinta pentru limbi: Atelierul Europass  pentru 
profesori, Workshop Europass pentru elevi. 

În luna decembrie 2013, EduFor a sprijinit Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova în organizarea şi 
desfăşurarea Simpozionului judetean "Scoala si familia - parteneri in educatie", activitate cuprinsa în 
Calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate în anul şcolar 2013-2014, al Casei 
Corpului Didactic Dolj, activitate care a avut ca scop prezentarea unor propuneri şi exemple de bună 
practică  pentru optimizarea relaţiei şcoală-familie şi impactul acesteia în obţinerea succesului şcolar al 
elevilor. Obiectivele specifice ale activităţii au urmărit:  

- Dignosticarea relaţiei şcoală-familie; 
-  Prezentarea unor instrumente pentru eficientizarea comunicării şcoală-familie; 
-  Prezentarea unor modalităţi de colaborare cu familia; 
-  Prezentarea unor exemple de bună practică pentru motivarea, stimularea interesului şi implicarea 

părinţilor în viaţa şcolii, în derularea unor activităţi care au ca scop dezvoltarea personală a 
propriilor copii; 

Grupul-ţintă a fost reprezentat de 60 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul 
Dolj, părinţi şi elevi. 

Lucrările publicate în numărul curent al acestei reviste aparţin participanţilor la  acest eveniment 
organizat pe data de 6 decembrie 2013 şi sperăm să fie o sursă de informare şi inspiraţie pentru 
optimizarea relaţiei şcoală – familie. Responsabilitatea privind conţinutul ştiinţific, precum şi respectarea 
drepturilor de autor aparţine exclusiv autorilor fiecărui material publicat. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA- PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 
 

Elena Alexie-profesor învățământ primar 
Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 

 
”Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii” (S.L. Lightfoot) 

 Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune 
şi un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite 
parteneriate, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea 
rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi 
de luare a deciziei. Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în 
sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la programele educaționale inițiate de 
școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare 
a acestora în procesul învățării. 
 Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate. 
Învățîndu-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre părinți 
și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și acțiune 
între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă, a 
conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului.  
Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii şi drepturi 
care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educaţie.  

Funcţii ale familiei  
 Majoritatea specialiştilor enumeră ca funcţii ale familiei următoarele:  
 - Funcţia economică     - Funcţia de socializare  
 - Funcţia educativă     - Funcţia de solidaritate  
 - Funcţia de reproducere  
Fenomene sociale care influenţează evoluţia familiei şi parteneriatul şcoală-familie:  
- Natalitatea este importantă pentru viaţa şcolii pentru că influenţează fluxurile de elevi care intră în 

şcoală,numărul acestora condiţionând resursele necesare(spaţii, resurse umane, financiare etc.). Toate 
ţările civilizate se confruntă cu scăderea natalităţii. Acest lucru este acut resimţit şi în România ultimilor ani.  

- Divorţialitatea – divorţul părinţilor este o experienţă traumatizantă în cele mai multe dintre cazuri 
pentru copii, iar efectele acestuia se resimt şi în performanţele şcolare,în comportamentul şi atitudinea 
copiilor. Efectele divorţului sunt resimţite de către copii, care au tendinţa de a le exterioriza în acte de 
violenţă, nesupunere, putere scăzută de concentrare la lecţii, performanţe şcolare scăzute, frecventarea 
unor grupuri delincvente etc.  

 - Migraţia forţei de muncă este un fenomen social care a luat amploare în România mai ales în ultimii 
ani. Considerăm că parteneriatul dintre şcoală  și comunitate este absolut necesar în cazul copiilor ai căror 
părinţi au migrat la muncă în străinătate. Eforturile sunt de ambele părţi, şcoala ar trebui să-şi diversifice 
oferta prin extinderea serviciilor de asistenţă psihologică la nivelul întregii ţări, cadrele didactice ar trebui 
mai mult informate şi motivate salarial pentru a se implica în activităţi specifice de asistenţă socială. Pe de 
altă parte, autorităţile locale trebuie să facă eforturi pentru optimizarea serviciilor de asistenţă socială şi de 
colaborare cu şcoala.  

- Implicarea familiei în viaţa şcolii este condiţionată de gradul de interes al familiei faţă de şcoală. 
Acesta este crescut dacă familiile au copii care frecventează şcoala. Cu cât şcoala reprezintă o valoare a 
familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că acei copii care sunt sprijiniţi de 
părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate, obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de 
aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l ajungă.   

Există două teorii importante privind relaţia şcoală-familie:  
 - Teoria profesionalismului care consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a gândi 

la avantaje personale; criteriile acestei teorii  sunt : competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică 
profesională.  
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- Teoria schimbului care consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal; se consideră 
privilegii tradiţionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. Din 
această perspectivă  câştigurile profesorului din parteneriatul şcoală-familie sunt : un statut valorizator în 
ochii societăţii; cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din 
datoria profesională a profesorului (părinţii sunt clienţi ai şcolii); eficacitatea învăţământului poate fi 
ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie; părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor şi 
pot avea exigente de a evalua rezultatele activităţii şcolare. 

  Forme de organizare ale relaţiei şcoală-familie  
În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei 

relaţii sunt :  
 - Şedinţele cu părinţii  
 - Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi  
 - Organizarea unor întâlniri cu părinţii   
- Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative  
- Voluntariat  
 - Asciaţiile de părinţi  
Dimensiunea formală a parteneriatului şcoală-familie  
La nivelul şcolii, părinţii sunt implicaţi în mai multe tipuri formale de organizare:  
1. Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi  
2. Consiliul clasei  
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală  
4.Comitetul de părinţi ai clasei  
Conform noii legi a educaţiei, relaţiile dintre instituţiile şcolare şi familiile elevilor îmbracă noi 

dimensiuni formale:  
 - În Art. 14 se stipulează că : MEN proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei şi prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinţilor.  
- Părinţii se pot implica şi în alegerea disciplinelor din curriculum la decizia şcolii. Art. 63  prevede: 

”consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza 
resurselor disponibile, stabileşte curriculum la decizia şcolii. Programele  şcolare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale se elaborează la nivelul 
unităţilor de învăţământ” şi prin consultarea structurii asociative a părinţilor.  

- În Art. 79. familiile antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi ale elevilor sunt  recunoscute ca beneficiarii 
secundari ai învăţământului preuniversitar.  

- Conform legii, învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari, iar toate deciziile majore vor 
fi luate atât prin consultarea reprezentanţilor  beneficiarilor primari ( Consiliul Naţional al Elevilor) şi prin 
consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor 
asociative reprezentative ale părinţilor.(art. 80)  

 - Legea mai prevede şi formalizarea relaţiilor şcoală-părinţi astfel: în art. 86 se prevede că ”Unităţile 
de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a 
elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile 
reciproce ale părinţilor. Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al ministrului  şi este 
particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie”. În  lege sunt 
prevăzute numai următoarele obligaţii ale părinţilor: părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri 
pentru şcolarizarea elevului, pe perioada  învăţământului obligatoriu şi răspunde pentru distrugerile 
materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev. Nerespectarea acestor obligaţii din culpa părintelui sau a 
tutorelui legal instituit, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă în folosul 
comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal (Art. 360) 

- În ce priveşte componenta evaluare, se doreşte realizarea unei mai bune transparenţe faţă de 
părinţi. Pentru o mai bună comunicare cu părinții privind frecvența la ore și situația școlară, sunt create 
cataloage online, care pot fi accesate de către aceștia în orice moment. Un rol important îl are ”portofoliul 
educaţional al  elevului” care este constituit din elemente care atestă evoluţia elevului în contexte 
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educaţionale diverse. Apare însă problema egalităţii de şanse. Familiile cu resurse materiale scăzute sau cu 
un capital educaţional precar, pot asigura pentru copiii lor o bună educaţie nonformală şi informală? 
Aceeaşi problemă se ridică şi pentru copiii proveniţi din comunităţi sociale izolate.  

În urma evaluărilor periodice (clasele: a II-a, a IV-a, a VI-a ) elevilor le vor fi realizate planuri 
individualizate de învăţare care se comunică părinţilor. În baza acestora se realizează atât preorientarea cât 
şi orientarea către liceu. În acest caz se pune întrebarea care este rolul familiei în realizarea acestor planuri 
individualizate? Considerăm că părinţii trebuie să fie parteneri activi în realizarea acestor planuri.  

- Asociaţiile de părinţi pot realiza parteneriate cu unităţile de învăţământ, organizaţii 
nonguvernamentale cu competenţe în domeniu pentru organizarea şi funcţionarea programelor ”Şcoala 
după şcoală” prin care se pot oferi ”activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea 
competenţelor dobânditesau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială”. Ca sprijin 
oferit copiilor şi familiilor acestora, statul poate finanţa programul ”Şcoala după şcoală” pentru copiii şi 
elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii. (Art. 58)  

- Reprezentanţii părinţilor fac parte şi din conducerea unităţilor de învăţământ, fiind membri cu 
drepturi depline în Consiliul de Administraţie (2-3 părinţi, în funcţie de numărul total de membri)  

- Asociaţiile reprezentative ale părinţilor au rol consultativ în ce priveşte politicile financiare şi în 
domeniul resurselor umane (Art. 103). Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în Ţările 
Comunităţii Europene enumeră motivele pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături 
între ele :  

- Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor.  
- Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în 

afara şcolii.  
- Atitudinea părinţilor se răsfrânge asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra 

motivaţiei învăţării.  
- Grupurile sociale implicate în situaţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să 

influenţeze gestiunea şcolară.  
 Obstacole în relaţia şcoală-familie  
 Dificultăţile în relaţia dintre reprezentanţii şcolii şi familii pot rezulta din ideile divergente privind:  
- Responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor  
- Libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului  
- Impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului 
- Randamentul pedagogic şi datoria parentală  
- Participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în instituţia şcolară 
Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt:  
- Apatia (nu vin la reuniuni anunţate)  
- Lipsa de responsabilitate (aşteaptă iniţiativa profesorilor)  
- Timiditate (lipsa de încredere în sine)  
- Participare cu ingerinţe (critică cu impertinenţă şcoala)   
- Preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul şcolar (notele copilului)  
- Rolul parental rău definit(nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia copilului)  
- Contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criză în comportamentul copilului)  
- Conservatorism (reacţii negative la idei noi)  
Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare cu cele 

pentru părinţi, dar nu identice:  
- Dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca pe parteneri în educaţia 

copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii)  
- Definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradiţională şi perspectivele noi 

ale parteneriatului)  
- Lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie.  
Pentru a îmbunătăți relația școală-părinți, învățătorul, conștient de rolul de educator al copiilor și 

părinților, își proiectează activitatea astfel: 
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-întreprinde activități de cunoaștere a copiilor și familiilor acestora (începe activitatea respectivă de 
la studierea documentației de tipul dosarelor personale, fișelor de caractrizare psihopedagogică realizate în 
instituțiile preșcolare; formează bănci de date despre copii, părinți etc); 

- organizează colectivul de părinți (selectează părinții disponibili de a participa la viața clasei, alege un 
consiliu/ comitet de părinți, repartizează atribuțiile acestora în funcție de doleanțe și posibilități etc.); 

- stabilește un program de activități cu familia (derulează programe ca: ”Educă așa!”, proiecte: 
”Părinți mai buni...copii mai buni”, ”Sfaturi pentru părinți”, ”Educația pentru familie”, proiectează întâlniri 
individuale și colective, consultații, adunări ale părinților, seminarii, mese rotunde, activități comune 
părinți-elevi etc.);  

- propune și discută tematica întâlnirilor colective cu părinții (elaborată în baza sugestiilor și 
propunerilor acestora); 

- pregătește și conduce adunările și ședințele cu părinții (antrenează părinții, invită diferiți specialiști, 
învață părinții cum să-și creeze și să-și completeze un portofoliu pe tema educației, care le-ar fi de un real 
folos în educarea copilului etc.); 

- menține permanent relații cu toți părinții (prin intermediul telefonului, Internetului, invitațiior etc.); 
- realizează consilierea copiilor și părinților în situații dificile; 
- inițiază și conduce lectorate cu părinții (elaborează comunicări, selectează informații și materiale 

pentru portofoliul familiei, mapa transmisibilă, colțul familiei, întocmește orarul întâlnirilor cu părinții etc.). 
 În cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme care pun accentul pe educație, dar se pot 

aborda și teme care să-i învețe pe părinți să devină ”părinți mai buni”, care să știe să se comporte cu copiii 
lor, pentru a le dezvolta trăsăturile pozitive de caracter. 

 Astfel de teme pot fi: 
a. Disponibilitatea părinților față de copiii lor, baza unei relații echilibrate părinte-copil 
Această temă îi poate conștientiza pe părinți asupra necesității de a-și petrece cât mai mult timp liber 

cu copiii lor. Pentru ca părinții să înțeleagă mai bine de ce este necesar să facă acest lucru, este bine să-i 
facem să înțeleagă cum percep copiii faptul că părinții nu găsesc timp pentru ei. Dacă părintelui i se va 
spune că un copil are nevoie de atenția părinților sub forma desfășurării unor activități împreună, pentru a 
se simți acceptat, important și a căpăta un sentiment de securitate, în timp ce atitudinea de respingere îl va 
face neimportant, abandonat, poate că atunci și-ar face mai mult timp pentru ei. Dacă vor fi conștientizați 
că un copil căruia i se acordă atenție când îi spune un lucru părintelui său, acesta întrerupânsu-și activitatea 
și acordându-i toată atenția, copilul se simte valoros. 

Părinții pot fi atenționați asupra greșelii frecvente pe care o fac atunci când copilul lor vine să le 
spună că a făcut ceva, iar părintele, fără a se uita la el, spune ”DA, DA, DA”, neacordându-i nicio atenție. 
Părinții trebuie să fie conștientizați că numai dacă desfășoară activtăți împreună cu copiii lor și îi observă în 
timpul acesta își pot cunoaște copiii și pot ști la ce se pot aștepta de la ei, ce înclinații au, în ce domenii ar 
putea obține rezultate mai bune. De asemenea, le pot cunoaște limitele sau chiar deficiențele și pot lua 
măsuri pentru a le corecta. 

b. Lauda, ca metodă de stimulare a copilului 
În cadrul acestei teme se pot aduce în fața părinților două modele de părinți: unul care urmărește 

reușitele copilului și le scoate în evidență lăudându-l pentru ele, iar în cazul eșecurilor analizează împreună 
ce a greșit și încearcă să îndrepte greșeala fără a o exagera sau o readuce în discuție și al doilea tip de 
părinte: cel care trece cu vederea reușitele copilului și îi scoate în evidență numai greșelile. 

În primul caz, copilul va aborda cu încredere orice sarcină nefiindu-i frică de eșec, în timp ce în al 
doilea caz, se va considera incapabil de a face un lucru bun, pentru că părinții lui nu i-au spus niciodată că ar 
fi făcut așa ceva, va aborda cu frică, cu neîncredere orice sarcină și din această cauză nici nu va reuși. 

Se pot prezenta exemple concrete de situații și modul de abordare de către un copil care are 
încredere în el și unul care nu are. 

c. Influența programelor de televiziune asupra psihicului copiilor 
Părinții trebuie conștientizați asupra influenței negative pe care o au violența, limbajul vulgar și toate 

programele așa-zis distractive care promovează nonvaloarea. 
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Copiii preiau ceea ce văd și aud fără să facă o selecție. Ei nu au formată o scară de valori, binele și 
răul nefiind conturate și, pentru a-și forma caracterul, au nevoie de modele. De aceea, oricine poate fi 
model dacă părintele nu are grijă să supravegheze influența pe care o au diferiți factori media asupra 
copilului.Chiar și unele desene animate nu mai prezintă o poveste, ci doar împușcături și violență 
nemotivată. 

Este preferabil să li se spună sau să li se citească povești, pentru că acestea au eroi care pot servi 
drept modele. De asemenea, televizorul poate fi înlocuit cu jocul în aer liber pentru oxigenarea 
organismului și pentru consumul de energie pe care copilul o posedă. 

d. În așteptările pe care le avem de la copiii noștri trebuie să ne bazăm pe posibilitățile lor. 
Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 

influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). 

Trebuie ca părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, 
sau să nu se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. 

Este important ca părintele să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce 
profesie să-l îndrume pentru a reuși în viață. 

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de teme, 
în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri (exemplu: 
teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă independent). 

O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității 
educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 

 
Bibliografie: 
Allport, G., Structura și dezvoltarea personalității, E.D.P., București, 1981; 
Berge, A., Profesiunea de părinte, E.D.P., București, 1977; 
Cosma, T., Ședințe cu părinții în gimnaziu, Ed. Polirom, 2001; 
Cosmovici, Andrei și Iacob, Luminița, Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași, 2005; 
Dorothy Law Nolte, Cum se formează copiii noștri, Ed. Humanitas Practic, București, 2001 
Ionescu, Ion I., Sociologia școlii, Ed. Polirom, Iași, 1997; 
Popescu, Elena, Cum să ne creștem copiii, Ed. Booklet, București, 2007; 
Vrășmaș, Ecaterina, Consilierea și educația părinților, Ed. Aramis, București, 2002. 

 
RELATIA ŞCOALĂ –FAMILIE 

       Daşu  Maria - profesor 
Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 

 
 În educarea „puiului de om” părinţii şcoala şi societatea în generalsunt mijloace importante 
de educaţie şi instrucţie. 
 Printre problemele importante ale învăţământului românesc,în această etapă de 
modernizare rapidă se găseşte şi cea care vizează parteneriatul „şcoală- familie”. 
 Familia, prima şcoală a vieţii, este cea care oferă copiilor primele cunoştinţe,primele 
deprinderidar şi primele modele comportamentale necesare debutului socio-familial. 

Ca primă verigă a sistemului educaţionalfamilia are responsabilităţi clare şi diverse. 
Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor 
educative, dacă este pregătită să activeze  ca un factor educativ. Realitatea ne-a dovedit că nu 
toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent responsabilităţile educative faţă de 
copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice minimalizând rolul de factor educativ;sunt însă şi 
familii care deşi doresc  să asigure o educaţie corespunzătoare copiilor lornu au  o pregătire 
psihopedagogică nu au experienţă  şi de aceea  fundamentarea relaţiilor şcoală-familie nu se poate 
baza decât pe dragostea faţă de proprii copii şi pe dorinţa ca aceştia să aibă performanţă şi succes 
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în viaţă; acest lucru este posibil numai dacă există înţelegere  şi acord în diferite probleme şi de 
aici decurg normal şi celelalte. 

În activitatea de educaţie în familie un rol important îl are „climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei şi care contribuie la formarea copilului ca om.  

Şcoala  este o instituţie care oferă servicii  educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă 
abilităţiformează competenţe, este una  dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate 
influenţează evoluţia beneficiarilor direcţi  cât şi pe cea a beneficiarilor indirecţi.  

În relaţia şcoală- familie există o serie de forme de organizare cum ar fi: şedinţele cu 
părinţiiorganizarea unor întâlniri cu părinţii discuţii individuale  între  cadrele didactice şi părinţi 
implicarea părinţilor în manifestările culturale şi recreative organizate de şcoală voluntariat 
asociaţiile de părinţi etc. 

Legea mai prevede (în momentul înscrierii copilului la  şcoală) încheierea unui contract 
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce. 

Există o serie de reproşuri care li se fac părinţilor  privind colaborarea cu şcoala printre 
care: 

-apatia (nu vin la reuniunile anunţate) timiditatea critică cu impertinenţă şcoala 
conservatorismul (reacţii negative la idei noi). Există şi reproşuri care li se fac profesorilor  privind 
colaborarea  cu familiile  elevilor care sunt similare dar nu identice. 

-lipsa pregătirii privind relaţia şcoală- familie; 
-dificultăţi în a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca pe  parteneri în 

educaţie); 
-oscilează între autonomia tradiţională ţi perspectivele noi ale parteneriatului. 
O şcoală dezvoltată este motorul dezvoltării comunitare, este aceea care răspunde unei 

game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate cu oameni pregătiţi 
şi motivaţi.    

 
JOB  SHADOW DAY LA PĂRINŢI 

 
Elena Diana Brătucu – profesor învăţământ primar 

Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova 
 

Job  Shadow Day este un program iniţiat de Junior Achievement România şi reprezintă un 
parteneriat internaţional între mediul educaţional şi comunitatea de afaceri prin care tinerii se 
familiarizează cu piaţa forţei de muncă. Job Shadow Day este un proiect care urmărește familiarizarea 
tinerilor cu locul de muncă prin petrecerea unei zile de lucru într-o companie/instituție sau la jobul unuia 
dintre părinți. Aflat la a XII-a ediție în România, programul se desfășoară în zeci de țări din Europa și în SUA, 
Canada și Japonia. Elevii din clasele I-X vor petrece câteva ore în "umbra" unuia dintre părinți şi au parte de 
o experienţă concretă, învăţând mai multe despre activităţile, îndatoririle şi responsabilităţile de la locul de 
muncă, iar cei din clasele XI-XII vor putea avea parte de o experiență practică într-o companie/instituție din 
domeniul dorit. Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor 
un răspuns la întrebările: "Ce vreau să devin după ce termin şcoala? Unde vreau să lucrez? Care este cel mai 
potrivit loc de muncă pentru mine?“ 

 
Programul cuprinde doua sectiuni:  Job Shadow Day intr-o companie din program si Job Shadow 

Day la parinti. 
 
Etape de organizare 
- Promovare în rețeaua școlilor JA, inspectorate școlare, media online, Facebook 
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- Înscrierea profesorilor online și încheierea acordului de  parteneriat cu școala – termen 
limită : 14 februarie 2014. Cadrele didactice care doresc să se înscrie trebuie să aibă un cont activ pe 
jaromania.org (secțiunea Profesori) și în cont la secțiunea Evenimente, să se înregistreze pentru acest 
proiect. După înregistrare, completați  acordul de parteneriat (descărcabil din secțiunea Evenimente -> 
apăsați pe “Job Shadow Day”) și trimiteți-l prin fax (021-315 6043) sau e-mail la 
loredana.poenaru@jaromania.org 

- Training online pentru toate formele de organizare ale  programului și trimiterea online a 
kit-urilor gratuite, consultanță și comunicare constantă – termen limită : 19 februarie 2014 

- Job Shadow Day în Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 7-11 aprilie 2014 
- Trimitere feedback, poze, evaluare, eliberarea diplomelor pentru  elevi și profesori, 

raportare - termen limită: 20 aprilie 2014 
 
Mai multe informații: www.jobshadow.ro   
Contacte: daniela.staicu@jaromania.org;  mariuca.morariu@jaromania.org  
  
BENEFICIARI şi BENEFICII: 
Elevi: 
-Experienţă practică şi realistă la viitorul potenţial loc de muncă 
-Autoevaluare din punct de vedere al pregătirii pentru o anumită profesie 
-O experienţă educaţională unică 
Profesori şi părinţi: 
-Kit gratuit cu materiale de organizare și educație pentru orientarea profesională a elevilor 
-Certificate de recunoaştere 
Companii şi instituţii: 
-Îşi consolidează activitatea de responsabilitate socială în comunitate 
-Devin promotori în educarea tinerilor pentru orientarea profesională 
-Pot câştiga clienţi şi angajaţi viitori prin relaţiile pozitive cu comunitatea 
-Contribuie la formarea viitorilor profesioniști 
 
Kitul gratuit pentru cadrele didactice cuprinde: 
- Prezentarea programului și înregistrare training video 
- Materiale de promovare (logo JSD, logo JA, banner online, model insignă pentru elevi) 
- KIT educațional de orientare profesională JA: Ghid Job Shadow Profesor și Manual Elev,  Model 

CV, Model recomandare 
-Delegație coordonator local 
-Scrisoare de mulțumire companii/părinți 
-Fișă de repartiție elev 
-Acord parental 
-Model repartiție 
-Listă opțiuni de carieră 
-Formular feedback elevi 
-Formular feedback coordonatori locali 
-Lista profesorilor înscriși și datele de contact 
-Comunicat de presă și contacte locale pentru coordonatorii locali 

 
Argumente /mărturii ale copiilor aflaţi în Job Shadow Day : 
 “Job Shadow Day a fost o experienta unica pentru mine, am avut ocazia sa cunosc oameni 

extraordinari care m-au facut sa inteleg ca munca lor nu este ca in filme, este o munca plina de 
responsabilitati care necesita mult timp, deci o viata grea de familie. Ghidul nostru Amelia Caprarin, 
purtatoare de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Dolj, a fost foarte amabila cu noi aratandu-ne 
munca lor. In concluzie aceasta experienta a fost una foarte placuta si m-a facut clar sa raman la visul de a 

http://www.jobshadow.ro/
mailto:daniela.staicu@jaromania.org
mailto:mariuca.morariu@jaromania.org
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devenii politista, ba mai mult mi-a intarit ambitia pentru ca am realizat ca este foarte greu sa ajung acolo 
unde vreau.”  

“Job Shadow Day este, după părerea mea, unul dintre puţinele proiecte din România care te ajută cu 
adevărat să descoperi avantajele şi dezavantajele unei meserii, responsabilităţile care-ţi revin, sarcinile şi 
condiţiile de lucru...  Cu ajutorul acestui program am reuşit să conştientizez ce înseamnă să fii un angajat 
bun în domeniul IT. Gazda mea, directorul tehnic al unei firmei de calculatoare, mi-a explicat o mulţime de 
lucruri interesante despre programe, programare, competenţele şi aptitudinile necesare în acest job. Mi-a 
împărtăşit multe secrete legate de dezvoltarea profesională şi de posibilităţile de promovare în cadrul 
instituţiei. Cred că o astfel de experienţă în anii de liceu este extraordinară şi foarte motivantă. ”   

“Job Shadow Day a fost, intr-adevar, o activitate interesanta si benefica alegerii carierei viitoare.   
Este unul dintre putinele proiecte in care m-am simtit implicata si nu doar 'spectatoare'.In Clinica de 
Neuropsihiatrie Infantila, am vizitat diverse cabinete: psihiatrie, psihologie, logopedie, kinetoterapie. Am 
fost placut surprinsa de ceea ce presupun aceste meserii. Cei care lucrau acolo au fost foarte amabili si chiar 
ne-au oferit o invitatie pentru viitorul apropiat, ceea ce probabil voi si face. Micutii pacienti se simteau sigur 
bine in acel mediu, atat stimulator pentru dezvoltarea personalitatii, cat si a reglarii comportamentului 
inadecvat. In concluzie, activitatea a meritat implicarea si as vrea sa le multumesc tuturor celor care au 
organizat-o. ”     

“Consider ca ziua de Job Shadow, in care am fost la un cabinet stomatologic, m-a determinat sa iau o 
decizie importanta pentru viitorul meu, aceea de a urma medicina. Este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna si 
acele cateva ore in care efectiv “m-am jucat” ceva mai mult de-a “doctorul” a fost un imbold suplimentar 
catre aceasta decizie...M-am simtit extraordinar in acel halat alb si abia astept sa intru la facultate, cand 
imi doresc ceva cu adevarat intotdeuna mi se indelineste oricat de greu ar fi.Motto-ul meu in viata 
fiind:”Reusesc indiferent cat de greu este”. Nu m-am gandit ca voi reusi intr-o zi sa fiu “umbra” unui medic.A 
fost minunat si  m-a determinat sa merg mai departe, sper sa reusesc si intr-o buna zi sa am cabinetul meu 
de oftalmologie.Pentru moment continui sa visez si sa invat pentru a intra la mult dorita facultate. A fost o 
experienta pe care nu o voi uita niciodata si de care sper sa aiba parte si copiii mei numai asa vor sti ca vor 
alege drumul cel bun in viata, ca si mine de altfel. ” 

“Aproape că am descoperit o altă mami şi parcă am înţeles-o mai bine. Am înţeles de ce  uneori 
rămânea pe gânduri şi nu-mi răspundea promt întrebărilor mele repetate...are atâtea  responsabilităţi şi la 
serviciu şi acasă. ” 

“După ce am aflat azi, n-am s-o mai supăr niciodată pe mami...am văzut cât munceşte şi ce 
răbdătoare trebuie să fie şi cu alţii. ” 

“La prima vedere, munca mamei mele poate părea foarte uşoară. Dar să stai cu 25-30 de copii mici 
să-i supraveghezi permanent, să-i înveţi câte ceva e foarte obositor şi implică multă, multă răbdare și 
responsabilitate. ” 

“Este foarte greu şi din punct de vedere intelectual pentru că trebuie să fii permanent conectat la 
realitățile legislative și să manifești o atenție sporită în tot ceea ce faci. Sunt mândră de mama mea. ” 
 

Bibliografie:  
- www.jobshadow.ro  
- www.jaromania.org  
-  Mai multe informații: www.jobshadow.ro   
-  Contacte: daniela.staicu@jaromania.org; mariuca.morariu@jaromania.org 
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AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ! 
 

                                                   Prof. Melania-Antoaneta Sârbu, 
                                 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova  

 
PROIECT DIDACTIC AL DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚEI CU PĂRINȚII 

                                                                                                                                            
Motto: „A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între 
toate persoanele angrenate în actul educaţional.”   Dardel Jaouadi 
 

Copiii înseamnă viitorul, fericire și trebuie să trăiască într-un mediu propice, într-o societate care să 
le ofere exemple bune şi siguranţă, încredere în viitor, să le formeze un comportament non-violent și non-
discriminator. În ultimii ani, însă, statisticile oficiale raportează o creștere a fenomenului violenței, atât în 
țară cât și în lume. 

Prin organizarea „ședinței” ‹‹Avem dreptul să trăim într-o „lume fără violență”›› ne-am propus să 
cultivăm valori, atitudini, comportamente pozitive, întegrând activitatea educativă a şcolii şi familiei, să 
stimulăm părinții în  promovarea unui stil de viaţă bazat pe iubire, respect, toleranță și  solidaritate faţă de 
persoanele aflate în dificultate.  
 
Clasa a II-a B 
Şedinţă cu părinţii elevilor 
Competenţe:  Îmbunătăţirea gradului de implicare a părinţilor în combaterea violenţei în familie, şcoală, 
societate. 
 
Obiective operaţionale: 
O1. Să definească noțiunea de violenţa; 
O2.Să identifice tipuri de violenţă; 
O3. Să determine cauzele violenţei în familie, şcoală, societate; 
O4. Să găsească soluţii de prevenire sau atenuare a violenţei. 
 
Metode şi procedee: jocuri didactice, conversaţia dirijată, analiză, Power Point, clustering.  
 
Materiale didactice: fişe, postere, carioci, televizor, laptop, tablă magnetică, filmulețe PowerPoint. 
 
Forme: în perechi, lucrul în grup, frontală. 
 
Bibliografie:  
* Diana Carauş, Valentina Lungu,  Şedinţe cu părinţii, Editura Arc 2008. 
* Stela Baltag, Ghidul dirigintelui, Editura Cartier 1995. 
* Broşura  “Să creştem fără violenţă”. 
* Adolescenţa fără violenţă, Carte pentru băieţi şi fete din clasele I-IV,  Ministerul Educaţiei şi Tineretului  şi 
UNICEF.  
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Anexa  1 

 
 

Etape 

O
b

ie
ct

iv
e  

Desfăşurarea activităţii 
Metode, 

procedee, 
forme de 

lucru. 

 
 

Mijloace 

 
 
 
Evocare 

 
 
 
 
 
 
O2 

1.Activitatea de energizare „Mă simt bine atunci cînd...” 
Sarcina:  Învăţătorul propune părinţilor să-şi amintească o 
întîmplare concretă şi să continue enunţul: „Mă simt bine 
atunci cînd...” 
Părinţii sunt încurajaţi să vorbească, să asculte mai multe 
păreri. 
-Dar cum vă simţiţi atunci cînd cineva vă jigneşte, se poartă 
grosolan, brutal? 
Se anunţă subiectul şi obiectivele activităţii. 

 
 

Jocul didactic 
 

 
Convorbiri 

frontale 

 
 
 
 
 
 
 
Anexa 1, 
Anexa  2 

Realizarea 
sensului 

 
 
 
O2 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
O4 
 
 
O4 
 
 
O3 
 
 

2.Li se propune părinţilor: 
- să vizioneze filmeleţele: „ Violenţa în familie”  şi  „Bună 
dimineaţa” (grupul de copii Lollipops). 
-Să numească cu ajutorul cuvintelor de reper de pe fişă 
stările emoţionale trăite în timpul vizionării. Analiză. 
3.Asocieri libere: Li se propune părinţilor să definească 
individual sau în perechi termenul „Violenţă”, utilizînd 
cuvintele din activitatea precedentă. Se vor asculta 
doritorii. Se completează glustering-ul şi se propune 
definiţia termenului „ Violenţă.”  
-Violenţă – o formă de manifestare a agresivităţii ce 
presupune utilizarea forţei pentru a manifesta 
superioritate. Este o conduită agresivă, acută cu finaliteţe 
distructivă, sau transformativă. 
4. Lucrul în grup. 
Clasa se reorganizează în grupuri. Fiecare grup de părinți 
primeşte cîte o sarcină. 
Grupul I: Numiţi cauzele unui comportament violent în 
familie. 
Grupul II: Numiţi cauzele unui comportament violent în 
şcoală. 
Grupul III:Propuneţi sugestii pentru combaterea 
comportamentului violent în familie. 
Grupul IV: Propuneţi sugestii pentru combaterea 
comportamentului violent în şcoală. 
Grupul V: La cine ar putea apela o victimă a violenţei pentru 
a primi sprijin? 
Concluzie: Violenţa porneşte de la o neînţelegere, continuă 
cu stări de enervare, certuri, injurii, jigniri, bătăi. 
VIOLENŢĂ=RĂUTATEA poate fi stopată cu un alt cuvînt: 
ZÎMBET.  

Power Point 
 
 
 

Analiza 
 
 
 

Glustering 
 
 
 

Lucrul în grup 
 
 
 
 
 

 
 

Analiza 

Filmuleţ 
Laptop 

Televizor 
Anexa3 

(fișa) 
 

 
 

Poster 
Anexa 4 

 
Fişe pentru 

lucrul în 
grup 
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Poster 
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Anexa 8 
 
 
 
Anexa 9 

Reflecţie  5.Activitatea „Hîrtia mototolită”  
 
6.Completarea fişei de evaluare a şedinţei. 
Extensie: 
Concluzie. 
 

Convorbiri 
frontale 

 
 

Coală de 
hîrtie  
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Obiective:             
 -să explicăm noţiunea de violenţă; 
- să descoperim şi analizăm cauzele violenţei în familie, în şcoală, 
- să prezentăm consecinţele violenţei în familie, în şcoală, 
- să prezentăm modalităţi de prevenire a violenţei în familie, în şcoală. 

Anexa  2 
 

Frică Tristeţe Agresivitate Bucurie 

Nelinişte  Apatie  Agresivitate  Fericire  

Îngrijorare  Indiferenţă  Silă/greaţă Veselie  

Confuzie  Neputinţă  Furie  Excitare  

Panică  Depresie  Turbare  Încântare  

Groază  Disperare  Mînie  Demnitate  

Presupunere  Sentiment de vină Necaz  Încredere  

Disconfort  Dificultate  Cruzime  Plăcere  

Zăpăceală  Istovire  Invidie  Interes  

Izolare  Epuizare  Răzbunare  Curiozitate  

Jignit  Melancolie  Nemulţumire  Paşnic  

Spaimă  Posomorât  Ură  Spontaneitate  

Nervozitate  Jenant  Intoleranţă  Uşurare  

Suspiciune  Inutilitate  Dezgust  Însufleţire  

Incertitudine  Obidă  Insatisfacţie  Optimism  

Neîncredere  Îngrijorat  Condamnare  Energie  

Vigilenţă  Respins  Aversiune  Măgulire  

Respins  Devastare  Nebunie  Pace  

Pericol  Singurătate  Insultă  Fericire  

Precaut  Tristeţe  Dispreţ  Împăcare  

Rezervat  Pasivitate  Mofturos  Încredere în sine  

Ruşine  Deprimat  Neglijent/dispreţuitor Satisfacţie  

Sfială  Pesimism  Iritare  Entuziasm  

Agitat  Abătut    Gelozie Dragoste  

Nelinişte  Istoveală  Duritate  Gingăşie  

Laşitate  Indispunere  Supărare  Compasiune  

Îndoială  Ruşine  Cinism  Noroc  

Şoc  Învins  Sarcasm  Euforie  

  Plictiseală   Extaz  

  Dor      

  Oboseală      

  Deprimare      

  Fire morocănoasă      

  Posac     
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Anexa  3 
 

Violenţă – o formă de manifestare a agresivităţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta 
superioritate.  

Este o conduită agresivă, acută cu finaliteţe distructivă, sau transformativă. 
 

Anexa  4 
* Violenţa în familie 
 este orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii unei familii. 
 

În ordine descrescătoare a numărului de menţionări, cauzele care provoacă violența în familie sunt: * 
dorinţa de a-şi manifesta puterea,  

 influenţa grupului din care face parte,  

 influenţa mass-media, cu precădere TV,  

 probleme cu părinţii, neînţelegeri cu părinţii,  

 consumul de alcool, tutun, droguri.  
Anexa  5 

• CE SE ÎNŢELEGE PRIN VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ? 
* Comportament care intră sub incidenţa legii ( viol, consum/ comercializare de droguri, 

vandalism,furt;) 
* Ofensă adusă statutului/ autorităţii cadrului didactic (limbaj, atitudine sau conduită ireverenţioasă 

faţă de cadrul didactic); 
* Comportament şcolar neadecvat:  

întârziere la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi în incinta şcolii, provocarea de 
stricăciuni şi orice comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

* Exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 
ameninţare, hărţuire; 

* Bruscare, împingere, lovire, rănire. 
Anexa  6 

Cum se poate elimina violența?  
 
1.Oferă un exemplu bun. 
 Copiii învată cum să se comporte, urmărindu-i pe adulți.  
 
2.Folosește metode de disciplinare non-violente.  
     Dacă îți lovești și bați copilul drept pedeapsă ( mai ales în cazul copiilor sub 3 ani), el va învăța că violența 
este permisă în orice situație (cei mici nu au cum să înțeleagă rolul unei pedepse, dacă nu înțeleg cu ce au 
greșit.                                                                                                                                                                                                                              
Întotdeauna oferiți-le explicații privind acest lucru, altfel bătaia nu-i va convinge că au greșit).  
 
3.Limitează expunerea la violență. 
     Acordă mare atenție programelor de la televizor  și programelor de pe internet pe care copilul le 
urmărește și limitează expunerea acestuia la temele violente. 
 
4.Impune reguli clare și limite potrivite vîrstei. 
   Copiii trebuie să cunoască exact ce se așteaptă de la ei și consecințele, dacă nu cooperează. 
 
5.Oferă-i copilului multă afecțiune și atenție.   
Alte metode ar fi: 
1. informarea elevilor, părinţilor şi personalului unităţii de învăţămînt; 
2. prezentarea unor materiale cu consecinţele violenţei; 
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3. acţiuni diverse dedicate nonviolenţei; 
4. activităţi dedicate toleranţei şi modalităţilor de rezolvare a stărilor conflictuale prin comunicare. 

Anexa  7 
 

Se recomandă ca orice problemă care apare în familie, de orice natură ar fi, să se discute cu 
membrii familiei cu mult calm și răbdare. 

Dacă problemele vă depășesc, atunci apelați la persoane competente ( psiholog, poliție, profesori, 
consilieri familiali, ...) pentru a vă ajuta. 

Anexa   8 
 

Un zâmbet nu costă nimic, dar oferă mult.  
El nu poate fi cumpărat, cerşit, împrumutat, furat pentru că el este ceva ... ce nu are valoare  pentru 

nimeni ...  până când nu este dăruit. 
Anexa  9 

Hârtia mototolită 
 

      Într-o zi, un prieten care m-a văzut prezentînd scuze, după o explozie de furie, mi-a înmînat o coală de 
hârtie şi mi-a spus: 

- Mototoleşte-o! 
Colegul a făcut o minge din această coală de hârtie. 

Apoi mi-a spus: 
- Acum fă-o aşa cum era înainte! 
N-am reuşit,fireşte!  Am încercat s-o întind cît mai bine, dar hârtia rămînea şifonată. 
Atunci prietenul a adăugat: 
- Inima oamenilor este ca această coală de hârtie. 

Impresia pe care o laşi în acea inimă pe care ai rănit-o va fi la fel de greu de şters precum  „ridurile” de pe 
această hârtie. 

Chiar dacă vom încerca să corectăm greşeala „semnele” vor  rămîne. 
Începînd de astăzi, începînd chiar din această clipă, fii mai înţelegător şi răbdător! 
Când simţi că vei exploda, aminteşte-ţi de HÂRTIA MOTOTOLITĂ! 
 

Anexa  10 
Fișă de evaluare a ședinței 

Data______________ 
 

În cadrul ședinței de astăzi, am înțeles că 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Aș putea să le explic persoanelor care au copii de vârsta școlară că 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Aș dori să mai discutăm despre 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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CONSILIEREA PĂRINŢILOR AI CĂROR COPII  ÎNVAŢĂ DESPRE DREPTURILE OMULUI 

 
Sârbu Melania Antoaneta – profesor 

Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Velovan Craiova 
 

Consilierea părinţilor contribuie la ridicarea calităţii educaţiei moral civice, la sporirea eficienţei 
procesului de învăţământ 

Consilierea reprezintă un proces complex, o activitate socio-pedagogică, constând în iniţierea unui 
dialog între  ”sfătuitor” (pedagogul) şi elev sau părinte, după caz, în plan educaţional.   Rezultatul 
“simbiozei” reprezintă chintesenţa activităţii de educare şi instruire pe care şcoala, educatorul, are datoria 
să o considere responsabilitate prioritară în drumul lung al actului educaţional prin îmbinarea elementelor 
triadei pedagog-părinte-elev. 
 Insuccesul şcolar, comportamentul moral-civic neadecvat al copilului nu trebuie căutat numai în 
activitatea elevului sau relaţia professor-elev, ci şi în educaţia părintelui.  

Este oportun să ne întrebăm adesea:  
Oare sunt pregătiţi părinţii să răspundă actului educaţional? Cât?  Cum? 
“ Profesiunea de părinte ”presupune roluri şi competenţe aparte, speciale, pentru care mai ales 

tinerii nu sunt întotdeauna pregătiţi. 
Empatia este un cod de comunicare nescrisă uitat de multe ori de părinţii acestui început de secol 

XXI. Limbajul nonverbal şi deschiderea afectivă a părinţilor poate conduce la trăirea unui sentiment de 
siguranţă şi linişte în evitarea unui conflict, mai mult decât ţipetele, strigătele, cearta, loviturile “oferite” 
unui copil pentru a-l face pe acesta să asculte. Comunicarea între membrii familiei lipseşte azi mai mult ca 
oricând.  

De asemenea, “hiperprotecţia” copilului conduce la incapacitatea acestuia de a lupta cu problemele 
ulterioare. 

 Reacţia părinţilor atunci când copiii învaţă despre Drepturile Omului este diferită. 
Mulţi părinţi sunt adesea orbiţi de subiectivism şi nu pot să vadă decât o parte a copilului lor. În alte 

situaţii părinţii se alarmează atunci când copiii învaţă noţiuni care ar putea ameninţa natura relaţiei părinte-
copil. Astfel, părintele pretinde respect din partea copilului, pentru că îi asigură adăpost şi hrană, iar copilul 
învaţă la şcoală că părintele este responsabil pentru hrana şi adăpostul propriului copil, prin lege. În acest 
moment părintele poate trage concluzii eronate: “educaţia despre Drepturile Omului  nu este bună pentru 
copilul meu!” 

 Prin cunoaşterea Declaraţiei Drepturilor Copilului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile 
Copilului, documente oficiale, legiferate, părinţii află despre responsabilităţile pe care le are cu privire la 
asigurarea unor condiţii bune de trai pentru copiii lor. Înţeleg că au obligaţia de a-l îngriji, de a-l iubi, de a-l 
proteja de acte de cruzime şi violenţă, de a-l învăţa să trăiască în bună înţelegere cu semenii. Convenţia cu 
privire la Drepturile Copilului precizează în articolul 18 că ambii părinţi au responsabilitate primară, comună 
în creşterea copiilor lor, iar statul trebuie să sprijine această acţiune. 

Orice sistem de educaţie, oricât ar fi el de savant, rămâne neputincios dacă  se izbeşte de 
indiferenţă, opoziţie, contraziceri, opinii divergente din partea părinţilor. Efortul educativ este frânat, iar 
eficienţa scade, dacă nu există o unitate de  acţiune a tuturor factorilor educativi.  

În România de azi se observă o transformare a atitudinii părinţilor faţă de copiii lor, faţă de 
cerinţele şcolii, a „calităţii” părinţilor României de azi. Copiii nu mai sunt consideraţi singurul eveniment, 
cel mai important lucru din viaţa lor. Probabil, în cele mai multe cazuri, societatea i-a bulversat pe părinţi cu 
toate transformările economice, cei mai mulţi dintre părinţi sunt obosiţi, sunt apatici.  

Calitatea de părinte începe, propriu-zis, la data când copilul începe şcoala. Atunci descoperă că nu 
este uşor să fii părinte, că nu-şi cunoaşte suficient copilul. 

La şcoală, copilul învaţă că are drepturi, în timp ce părintele consideră că autoritatea de părinte îi 
este ameninţată. Tot la şcoală, copilulul învaţă că legea îl protejează împotriva violenţei familiale, a 
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tratamentelor inumane, iar acasă copilul aude prea des formule transmise din tată-n fiu, de genul “Bătaia e 
ruptă din rai!”  

Părinţii zilelor noastre sunt din ce în ce mai obosiţi, blazaţi, speriaţi, superficiali, limitaţi; scuze se 
pot găsi cu uşurinţă. Mult mai important este însă, ca părintele să găsească resurse să comunice cu proprii 
copii. Comunicarea între părinte şi copil se stabileşte mai greu , poate niciodată. Trebuie tact, iubire, 
înţelegere, dorinţă de comunicare. Relaţia copil-părinte trebuie să se transforme,  să evolueze în ambele 
sensuri.   

Ideea centrală este că, părintele trebuie să redescopere lumea odată cu copilul său, prin ochii şi 
sufletul copilului său. Şi, lumea cuprinde, ... printre altele, ... oameni cu drepturi şi responsabilităţi. 

Factorii educaţionali trebuie să aibă unitate de idei şi acţiune.  
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului conţine în articolul 28 şi articolul 29, prevederile legate 

de dreptul la educaţie şi scopurile educaţiei. Dacă părinţii îi vor considera pe copiii lor parteneri egali în 
viaţa socială, atunci vor înţelege părinţi şi copii,  că toţi au drepturi şi responsabilităţi.  

Comportamentul moral – civic, atitudinea şi conduita copilului acasă, la şcoală, în societate va 
cunoaşte o evoluţie corectă, pozitivă, iar efectul va fi conturarea unei personalităţi puternice, 
corespunzătoare societăţii în care trăim. 

Ştefan Bârsescu afirma: 
 “ Copiii sunt nativii vieţii frumoase; să-i tratăm ca oameni şi ca cetăţeni!” 

  Psihologia nondirectivistă dă 13 porunci ale părintelui model pe care ne permitem să le 
reproducem : 

1. Să dai copilului un sentiment de securitate! 
2. Să oferi copilului sentimentul că este dorit şi iubit! 
3. Să eviţi ameninţările, pedepsele fizice exagerate! 
4. Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-l determini să-şi asume responsabilităţi! 
5. Să rămâi calm şi să nu te şocheze manifestările instinctuale ale copilului! 
6. Să fii tolerant şi să eviţi conflictele! 
7. Să nu-l faci pe copil să se simtă inferior! 
8. Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural, adică să-i respecţi particularităţile de 

vârstă şi individuale! 
9. Să respecţi sentimentele copilului! 
10. Să răspunzi prompt, cu francheţe la întrebările copilului!  
11. Să te intereseze activităţile copilului! 
12. Să tratezi dificultăţile copilului fără să-l consideri anormal!  
13. Să favorizezi creşterea, progresul, fără să-l hiperprotejezi! 
Îmaginea societăţii secolului XXI depinde de modul în care formăm tânăra generaţie. Totodată, 

graniţa dintre bine şi rău, adevărat şi fals, educaţie şi abandon şcolar poate fi susţinută numai, sau şi printr-
o bună educaţie a părintelui . 

 De aceea, se poate spune că  educatorul luminează drumul formării tinerei generaţii prin 
consilierea permanentă a părinţilor. 
 

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI CU PĂRINȚI ȘI COPII 
 

Păstae Andreea Monica – profesor învăţământ preșcolar 
Grădinița cu program prelungit „Petrache Poenaru” Craiova 

 
Activitatea educativă din grădiniță are într-adevăr reușite doar dacă se bazează pe un real  

parteneriat cu părinții preșcolarilor. Vorbim aici un neapărat de contractul de parteneriat cu părinții –chiar 
dacă el este obligatoriu în toate unitățile de învățământ preșcolar- ci de cultivarea permanentă a relației cu 
familiile copiilor, pentru pentru identificarea nevoilor și intereselor, pentru cunoașterea comportamentului 
copilului în mediul familial și în cel școlar. 
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Am constatat că de multe ori există neclarități de 
ambele părți ale acestui parteneriat: cadrele didactice nu 
cunosc detalii referitoare la cum este copilul acasă sau în 
mediul apropiat al prietenilor, iar părinții nu realizează 
dimensiunea educativă a activităților și jocurilor desfășurate 
în grădiniță. Tocmai de aceea apare preocuparea de a 
desfășura activități și acțiuni diferite pentru lămurirea 
aspectelor arătate mai sus; printre acestea se numără: 
-un sistem permanent de comunicare cu părinții prin discuții referitoare la copii, afișarea produselor și 
subiectelor activității grupei la colțul de informare de pe hol, 
-încurajarea implicării părinților în activitățile desfășurate în grădiniță sau în afara grădiniței, 
-afișarea regulilor grupei și a produselor prelucrării acestora cu copiii pentru preluarea lor în familie, 
-prezentarea familiilor copiilor și a aspectelor specifice vieții de familie în activitatea la grupă. 
 În acest an școlar copiii din grupa mea sunt în al treilea an de grădiniță și se pregătesc să meargă la 
școală în clasa pregătitoare. Pe parcursul anilor anteriori am desfașurat activități cu copii și părinți pentru a 
marca evenimente deosebite din viața noastră; pentru că suntem în decembrie, am ales să vă prezint o 
modalitate de a sărbători a ziua de 1 Decembrie împreună cu preșcolarii și familiile lor.  
 Acțiunea a avut loc anul trecut pe 30 noiembrie și a antrenat părinții și bunicii preșcolarilor din grupă 
în pictarea prin amprentă palmară a hărții României. După ce am făcut cunoscută intenția noastră de a 
organiza această activitate la o oră convenabilă pentru toată lumea (17,00), am insistat ca toți copiii să aibă 
alături cel puțin un membru al familiei pe parcursul desfășurării activității; unii dintre părinții/bunicii 
copiilor ne anunțaseră inițial că nu participă la acțiune din motive diverse: timp, alte activități, probleme de 
sănătate. Ne-am bucurat atunci când am văzut că toate 
familiile copiilor au onorat invitația și ne-am desfășurat 
activitatea respectând etapele metodice ale activităților 
artistico-plastice din grădinița de copii: organizarea activității, 
captarea atenției, anunțarea temei, prezentarea modelului, 
desfășurarea activității, feedback, evaluarea și încheierea 
activității.  
 Partea interesantă și în aceeași măsură amuzantă a fost 
mijlocul de realizare ales, pictură prin amprentă palmară. 
Preșcolarii erau familiarizati cu diferite tehnici de pictură, 
majoritatea părinților/bunicilor erau familiarizați cu “urmele” 
acestor tehnici pe bluzele sau, uneori, pe pantalonii copiilor; 
așa că,  atunci când am anunțat cum vor lucra împreună, preșcolarii s-au entuziasmat iar unii dintre părinți 
au aratat oarecare reticență la ideea de a-si picta palmele. În ciuda acestui amanunt copiii împreună cu 
părinții lor au lucrat tema propusă în trei grupuri, organizând un miniconcurs ad hoc.  A fost îmbucurător să 
văd că atât copiii, cât și părinții, nu numai că au realizat tema propusă, dar au adus și elemente de 
creativitate în decorarea hărților, trecând peste orice reticențe inițiale și dorindu-și ca grupul din care fac 
parte să câștige. Activitatea a avut un climat extraordinar, copiii și adulții au lucrat cu un entuziasm 
deosebit, îmbunătățind astfel parteneriatul real grădiniță-familie.   
 La final hărțile au arătat de cât de mult spirit de echipă pot să dea dovadă adulții și preșcolarii când își 
doresc să lucreze împreună, iar participanții au primit diplome –câte una pentru fiecare pereche copil-
părinte.  
 În acest fel am sărbătorit 1 Decembrie la Grupa Piticilor, iar de atunci părinții s-au implicat și mai mult 
în acțiunile noastre, dovedind receptivitate și interes pentru demersul educativ, continuându-l în viața de 
familie și venind ei înșiși cu propuneri de activități pentru copii și adulți deopotrivă.  
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ŞCOALĂ-FAMILIE. DE LA PARTENERIAT LA E-COLABORARE 

 
Bădulescu Laviniu Aurelian – profesor 

Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova 
 

Într-o încercare de diagnosticare a relaţiei şcoală-familie întru începuturi, când fie că nu existau şcoli, 
fie că nu existau suficient de multe ca să se pună problema obligativităţii învăţământului, familia era şcoala 
unde se formau şi se educau viitorii adulţi. În cadrul familiei, rolul principal revenea mamei, cea care 
rămânând mai mult pe lângă casă, era cea care îşi punea şi amprenta distinctivă asupra educaţiei copiilor.  

Cu toate că asistăm în prezent la încercări de destabilizare a familiei tradiţionale, încercări ce vizează 
în ultimă instanţă destabilizarea personalităţii oamenilor, transformarea lor în simple obiecte ce pot fi 
manipulate cu uşurinţă, lucrurile nu s-au schimbat chiar complet faţă de trecut. Şi astăzi „cei şapte ani de 
acasă” arată importanţa deosebită în educaţie a mediului familial, cel care reprezintă fundamentul pe care 
şcoala şi societatea clădesc în continuare. 

O mare parte a timpului însă, copilul se află într-un mediu extrafamilial sau extraşcolar a cărui cheie 
de decriptare trebuie să i-o ofere iniţial familia, apoi tandemul şcoală-familie într-o viziune, de dorit, cât 
mai unitară. 

Conlucrarea dintre familie şi şcoală este un parteneriat în care cele două părţi trebuie să conlucreze, 
completându-se şi ajutându-se reciproc. Pentru a realiza acest parteneriat părinţii trebuie să fie într-un 
contact permanent cu şcoala, nu să facă doar act de prezenţă atunci când sunt convocaţi la şedinţele cu 
părinţii sau la discuţii cu dirigintele când copilul întâmpină anumite probleme. Realitatea însă, ne arată un 
dezinteres progresiv al părinţilor cu cât elevii avansează de la clasele primare către finalizarea liceului, când 
nici şedinţele cu părinţii nu mai reprezintă o obligaţie minimală de care unul din reprezentanţii familiei 
elevului ar trebui să se achite. 

Un alt aspect, de data aceasta nevăzut, este cel legat de ceea ce se întâmplă în familie. Părinţii 
trebuie să asigure copiilor condiţii optime pentru dezvoltarea lor fizică, intelectuală şi spirituală; să le ofere 
un mediu sigur, liniştit şi propice pentru învăţare; să accentueze în dialogul pe care îl au cu tinerii 
importanţa fundamentală a educaţiei pentru o viaţă echilibrată susţinând demersurile, regulile şi politica 
şcolii. Ei trebuie să-i sfătuiască şi să-i înveţe pe copii să se ferească de exemplele negative cu care este 
populată atât media cât şi mediul în care trăiesc.  

Din păcate, pentru toate meseriile există şcoli care te formează, pentru meseria de părinte, niciuna. 
Ea debutează printr-o întâmplare şi continuă prin eforturi de a asigura copilului un confort material, pentru 
că mai mult decât aceasta, părintele nu ştie, el nu s-a preocupat niciodată de propria lui perfecţionare. 

Remarcăm cu durere că acest lucru este valabil şi pentru educatorii de profesie. Pentru ei, educaţia 
este o meserie, adică o activitate lucrativă, ea nu este un mod de a fi, ci un mod de a avea. Un mare 
pedagog român, G.G. Antonescu, spunea că "adevăratul educator se îngrijeşte mai mult de propriul său 
caracter şi de propria sa activitate decât de acelea ale copilului". Nimeni nu va reuşi să aprindă lumina în 
sufletul unui copil, dacă lumina din sufletul său este întuneric, „dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor 
cădea în groapă” (Mat. 15, 14). 

Dat fiind poziţia ei mai înaltă din punctul de vedere al specializării în educaţie, este menirea şcolii 
este de a găsi cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de atragere a părinţilor într-un dialog eficace 
în scopul dezvoltării complexe a personalităţii elevului. 

Printre formele de colaborare şi comunicare dintre şcoală şi familie putem distinge rolul comitetului 
de părinţi pe clasă, format de obicei din trei membri (preşedinte, membru şi casier), care are rolul de a 
asigura o influenţă educativă asupra părinţilor, sprijinindu-i în informarea şi pregătirea lor educaţională în 
scopul implicării eficiente a acestora în activitatea de educaţie. Un alt rol al comitetului de părinţi este să 
atragă restul părinţilor la soluţionarea problemelor clasei. 
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Adunările generale ale părinţilor elevilor constituite din toţi părinţii elevilor de la o clasă, reprezintă 
un alt instrument de comunicare eficientă între şcoală şi familie. Dirigintele are o legătură continuă pe 
parcursul întregului an şcolar prin intermediul şedinţelor cu părinţii cu adunarea generală.  

Întâlnirea săptămânală a dirigintelui cu părinţii elevilor clasei în timpul orelor de suport educaţional şi 
consiliere pentru părinţi este un alt instrument de comunicare şi de educare a părinţilor oferindu-le 
posibilitatea de a-şi dezvolta propriile competenţe de părinte. 

Între instrumentele de comunicare putem menţiona şi vizitele la domiciliul elevilor ale 
dirigintelui/învăţătorului care asigură contactul nemijlocit al şcolii cu condiţiile concrete de viaţă şi educaţie 
ale copilului în familie.  

Uneori corespondenţa cu părinţii poate suplini vizitele la domiciliu. Prin această formă dirigintele şi 
conducerea unităţii de învăţământ pot comunica părinţilor situaţia şcolară a copilului lor, îi pot felicita 
pentru rezultatele deosebite obţinute de elev, sau îi pot invita la şcoală pentru diferite probleme. 

Lumea virtuală oferă colaborării şcoală-familie 
noi modalităţi prefixate de omniprezentul e-. Vom 
evidenţia mai jos două variante ale e-colaborării dintre 
familie şi şcoală. Prima, catalogul electronic, în care 
părintele este doar un receptor al informaţiei, a doua în 
care dialogul este echilibrat echitabil, cel al grupurilor 
de discuţii. 

O modalitate de colaborare cu familia 
implementată recent în unitatea noastră şcolară este 
catalogul electronic (Catalog Expert, vezi figura de mai 
sus). El este actualizat periodic – de dorit zilnic – de 

către profesorii clasei şi/sau diriginte şi poate fi consultat oricând şi de oriunde de către părinţi în schimbul 
unei taxe modice, lunare sau semestriale. În plus, părintele poate opta pentru primirea situaţiei şcolare 
(note, absenţe, medii) pe telefonul mobil. Astfel, orice modificare în catalogul electronic în rubrica elevului 
este urmată de un SMS către părinte, care este imediat înştiinţat de respectiva actualizare. 

Personal, pentru îmbunătăţirea modalităţilor de colaborare cu familiile elevilor de la clasa unde sunt 
diriginte, la începutul fiecăror patru ani creez un grup pe yahoo (vezi figura alăturată), unde se abonează 
părinţii elevilor clasei. Prin mesaje trimise pe grup sau fişiere 
urcate pe grup, informez părinţii despre toate problemele de 
interes general ale clasei, plasez cataloage cu notele la 
lucrările de la disciplinele Informatică şi T.I.C., sau situaţii 
complete la final de semestru şi an şcolar cu notele şi 
absenţele elevilor clasei unde sunt diriginte. Tot prin 
intermediul grupului, părinţii discută virtual între ei, sau cu 
dirigintele. 

Între divorţ şi convieţuire paşnică, parteneriatul şcoală-
familie suferă de aceleaşi boli care minează şi societatea 
actuală: viteza, sugrumarea lui a fi prin a avea, 
superficialitatea, fuga de responsabilitate, desacralizarea, sola 
scriptura, demolarea sistematică a valorilor şi a tradiţiei.  
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UTILIZAREA BENEFICIILOR GOOGLE DOCS ÎN COMUNICAREA ȘI COLABORAREA ȘCOLII CU FAMILIA 
 

Roxana Gabriela Tîmplaru – profesor informatică 
 Colegiul “Ștefan Odobleja” Craiova 

 
Educația ocupă un loc primordial în viața noastră, a tuturor. Începe încă din primii ani de viață, din 

 Familie și continuă la Școală, la Universitate, la locul de munca, în funcție de perioadele, vârstele copiilor, 
tinerilor societății noastre.  

Într-o lume aflată într-o continuă și rapidă mișcare, este nevoie ca familia, școala prin intermediul 
cadrelor didactice să dea o cât mai mare atenție educației pentru viață a tinerei generații.  
Educația pentru viață, pentru formarea și adaptarea tinerilor începe cu construcția personalității copilului și 
devenirea sa ca persoană socială completă și complexă.  

Aptitudinile și calitățile se clădesc extrem de minuțios prin procesul educativ familial și școlar, într-
un continuu proces de modelare, remodelare și dezvoltare.  
  Mass media, ziarele, Internetul, televiziunea sunt canale care completează educația copilului, a 
adultului, a fiecăruia din noi. Educația trebuie să țină pasul cu toate schimbările majore care au loc. 
 Părinţii şi profesorii împărtăşesc împreună o responsabilitate uriaşă în educație. O permanentă 
comunicare și colaborare între ei este esenţială pentru o educație de succes, pentru motivarea elevilor 
pentru învăţare şi creşterea interesului lor în acest sens. 
   Noua tehnică trebuie utilizată în scopul îmbunătățirii comunicării școală – familie. 

Google Apps pentru Educaţie oferă instrumente gratuite eficiente de colaborare. Este un serviciu 
web care permite companiilor, şcolilor şi instituţiilor să utilizeze diferite produse Google, inclusiv e-mail, 
Google Docs, Google Calendar şi Google Talk, pe un domeniu unic.  Google Docs furnizează instrumente 
pentru colaborarea în timp real dintre elevi şi cadre didactice, dintre cadre didactice și părinți prin 
intermediul documentelor de procesare text, foi de calcul, prezentări, formulare, desene.  

Caracteristica principală a programului utilitar Google Docs este partajarea fişierelor. Google Docs 
permite ca mai multe persoane, aflate în locaţii diferite, să participe în acelaşi timp la editarea aceluiaşi 

document. Documentele sunt stocate online şi pot fi accesate de utilizatorii ce au permisiunea de la orice 
calculator conectat la Internet. 

Colaboratorii, părinții pot fi invitați prin email, existând permanent evidența modificărilor 
efectuate. Este obligatoriu pentru fiecare părinte să aibă un cont de gmail, cont care poate fi creat de 
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școală sau direct de părinți. Sunt foarte mulți părinți care folosesc astăzi în activitatea proprie contul de 
gmail pentru comunicare. 

Școala poate partaja cu familiile, cu ajutorul Google Docs, activitățile extracurriculare, realizările 
elevilor, notele, absențele acestora etc. Un element esenţial constă în obținerea permisiunii părinților 
pentru postarea online a acestor informații despre elevi. În funcție de solicitarea părinților, pot fi partajate 
doar informațiile despre propriul copil. Părinții pot interveni în documentele partajate cu propuneri directe, 
cu observații etc. Cadrele didactice sunt cele care dau acces părinților la anumite documente. 

Absențele, notele, observații privind comportamentul elevilor pot fi înscrise în foi de calcul și apoi 
partajate cu părinții. Editorul de foi de calcul sau cel de documente sunt foarte ușor de utilizat de către 
părinți. 

 
În sprijinul comunicării școală-familie stau și grupurile de comunicare Google – Google Groups, 

instrumente puternice de coeziune, colectare şi distribuire de informaţii şi resurse între membrii unui grup. 
Acest mod de comunicare vine în completarea comunicării directe, față în faţă. Google Groups organizează 
discuţiile pe teme şi integrează toate funcţiile Google (Documents, Calendars, Photos etc).  

Formularele Google sunt utilizate pentru crearea de chestionare online în care părintele îşi înscrie 
răspunsurile, iar acestea apar într-un fişier de tip foaie de calcul, organizate într-o structură de tip tabel în 
care fiecare coloană conţine răspunsul sau varianta de răspuns de la o întrebare predefinită şi înscrisă în 
formular. Pot fi utilizate de către cadrele didactice pentru a obține feed-back de la părinți în anumite 
subiecte. 

Comunicarea cu părinţii reprezintă una din componentele extrem de importante ale 
managementului şcolar, domeniu în care, cadrul didactic îşi exprimă cel mai elocvent competenţele sale 
sociale, psihopedagogice şi manageriale. 

Prin utilizarea tehnologiei performante din domeniul comunicațiilor se poate ajunge la o 
comunicare de calitate care să asigure o educație de calitate. 
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COLABORAREA  EFICIENTĂ CU FAMILIILE ELEVILOR 

 
Buia Mariana- învățător 
Bețiu Anicuța - profesor 

Școala Gimnazială,,Nică Barbu Locusteanu” Leu, Dolj 
 
 Familia, ai cărei membrii sunt reuniţi prin drepturi şi obligaţii comune, are ca funcţie principală 
creşterea şi educarea copiilor.Acestora, familia le asigură existenţa materială şi climatul afectiv şi moral 
necesar dezvoltării personalităţii 
 Calitatea vieţii de familie, determinată de situaţia socială şi culturală a părinţilor, de rolul mamei şi, 
respectiv, al tatălui, de accesul la mass-media, de specificul relaţiilor extrafamiliale şi conţinutul acestora, 
de felul cum se gospodăresc resursele financiare, de tradiţiile şi mentalităţile locale şi entice, etc., are o 
importanţă hotărâtoare pentru formarea copilului, cel puţin în perioada timpurie de viaţă a acestuia. 
 Prin repetabilitatea zilnică a interacţiunilor, prin comunicarea ce are loc între membrii săi si în 
măsura în care aceasta are loc, familia exercită o puternică influenţă asupra comportamentului copilului. 
 Copilul are nu numai nevoia, ci şi dreptul la dragoste şi ocrotire, la disciplinare şi obţinerea treptată 
a independenţei, la relaţii care să-i garanteze siguranţa şi dezvoltarea fizică, psihică şi morală, la dezvoltarea 
personalităţii, la înţelegere şi toleranţă. 
 Cei “şapte ani de-acasă”, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.Dacă în familie nu doar s-a 
vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect şi toleranţă,ci copilul a şi simţit 
cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, 
să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de 
cele sacre, acest copil va creşte iubitor,politicos, tolerant, responsabil. 
 Indivizii sunt actori ai propriilor lor vieti, care pot accepta sau nu contextul în care devin 
personalităţi. Părinţii nu-şi pot revendica atotputernicia şi promova întotdeauna super-rolul de părinte şi 
statutul de autoritate parentală;este important ca ei să vadă în copil nu doar un “debitor”, ci o persoană 
care poate îndeplini anumite sarcini, se poate simţi “partener”. 

Colaborarea şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi valenţe. Scopul fundamental al acestei 
colaborări este integrarea deplină a şcolii în comunitate.Dacă până în prezent aceasta relatie şcoală-familie 
a fost dezvoltata unilateral, fiind de multe ori considerata “responsabilitatea” şcolii, acest lucru trebuie să 
se schimbe pe viitor.. 

Pornind de la cele relatate, orice tip de efort, realizat de scoală pentru a oferi părinţilor mai multe 
oportunităţi de a-şi ajuta copii să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte 
importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi 
al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita colaborarea întregii comunităţi. 

Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copii mari, bine 
instruiţi şi bine formaţi pentru viaţă. 

Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar şi în 
viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de conştientizare. 

Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa şcolarităţii sunt: 

 Asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii;  

 Cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii; 

 Creşterea condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă; 

 Asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor 
specifice, prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar; 

 Controlul îndeplinirii sarcinilor şcolare; 

 Controlul respectării programului zilnic; 

 Crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace 
adiacente:cărti, reviste, expoziţii, teatru, radio-tv., mail, excursii, etc; 

 Crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice şi sportive; 
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 Consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, în relaţiile cu ambianţa 
socială extinsă progresiv. 

Aceste obiective operaţionale pot fi  comunicate părinţilor în prima zi de şcoală a clasei I. 
 Aceasta va constitui un îndemn de a participa cu toţii: părinţi şi învăţători în activitatea de formare, 
educare şi instruire a copiilor şi să nu existe concepţia ca, odată trecut “pragul şcolii”, copii nu mai sunt ai 
lor şi, numai învăţătorului revenindu-i sarcina să se ocupe de copil,de tot ce are nevoie. 

Pentru unii părinţi această formă de invitaţie la educaţia propriului copil va constitui un moment de 
surpriză, dar ei trebuie educaţi şi instruiţi că, a creşte un copil este o problemă pe care să şi-o pună înainte 
de a-l aduce pe lume. 

Dacă pentru un copac pe care îl sădeşti aşezi un ţăruş pentru a-l ţine drept, îl altoieşti pentru a da 
roade cât mai bune, să nu facă umbră pământului degeaba, cu un om trebuie să comunici, să-l educi cu 
toată afecţiunea, ca mai târziu să te reprezinte, să te mândresti cu el. 

Atât învăţătorul, cât şi părintele, nu trebuie să uite că un copil nu este o maşină, un ceas, un 
televizor care dacă nu funcţionează le loveşti, repari, schimbi o piesă sau cumperi alt obiect. El are suflet, 
trebuie să se dezvolte din toate punctele de vedere, să răzbată în viaţă, pănă ajunge în toată firea, să se 
poată descurca singur, dar nu la întâmplare. 

Această legătură între şcoală şi familie trebuie să existe atât în cadrul activităţii didactice cât şi în 
cel al activităţilor extraşcolare. 

Dintre activităţile şcolare în care pot fi implicaţi părinţii, amintim: 

 Sedinţele cu părinţii 

 Lectoratele 

 Consultaţiile individuale 

 Vizite la domiciliul elevilor 

 Jurnalul de corespondenţă al elevului 

 Stabilirea opţionalelor 
Lectoratele cu părinţii nu au fost simple înşiruiri de pasaje din tratatele de pedagogie şi 

psihologie.Părinţii au primit chestionare având ca scop îndrumarea lecturii copiilor, cunoaşterea ei,legătura 
cu şcoala, dar şi explicarea unor modalităţi de îndumare a elevilor în efectuarea temelor, tipuri de exerciţii 
de citire, scriere, matematice, pentru uşurarea înţelegerii cunoştinţelor însuşite la şcoală, pentru evitarea 
memorării mecanice.  

Pentru a cunoaşte copilul şi familia, preocupările acestora, am folosit şi alte forme şi metode.Una 
de bun augur a fost vizitarea familiei de către învăţător. Chiar dacă facem parte dintr-o comunitate mică, 
totuşi sunt anumite probleme pe care le putem afla doar printr-o vizită la domiciliu. Din acestea, am 
cunoscut mai bine mediul în care creste copilul, mentalităţile familiei, precum si gradul de cultură şi 
“instruire pedagogică” al părinţilor. 

Comunicarea cu familia ne-a dat posibilitatea cunoaşterii copilului sub toate aspectele lui, dar şi 
modul în care familia face educaţie. 

Colaborarea cu familia nu se limitează numai în ceea ce priveşte activitatea şcolară ci şi în cadrul 
activităţilor extraşcolare pentru că acestea contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 
învăţământ, la adâncirea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
liber. 

Dintre acestea amintim: 

 Parteneriate educaţionale cu şcoli din alte judeţe, cu biserica, poliţia, etc. 

 Organizarea şi participarea la diferite activitati extrascolare. 
 Un alt mijloc de colaborare a şcolii cu familia, în activităţile extraşcolare, a fost şi organizarea unor 
excursii tematice, având ca scop cunoaşterea trecutului istoric, locurilor natale ale unor personalităţi din 
istorie, literatură, artă, precum şi a frumuseţilor şi bogăţiilor ţării.  Aceste excursii s-au finalizat prin 
realizarea unor creaţii literare şi plastice, precum şi a unor albume cu imagini şi fotografii. 
 Orice activitate am desfăşura împreună cu părinţii şi oricum am denumi aceasta: parteneriat, relaţii 
şcoală-familie, implicare parentală, toate conduc la concluzia că, dacă  adulţii-în cadrul celor două instituţii- 
comunică şi colaborează, atunci cel care va avea de câştigat  este “MĂRIA-SA,COPILUL”. 
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RELAŢIONARE PE AXA ŞCOALĂ – FAMILIE 
 

Dondoe Liana Poema – profesor  
Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 

 
 O bună educaţie implică necesitatea unităţii de vederi şi acţiuni din partea factorilor educativi 
deoarece, obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului, care trebuie 
urmărit permanent pe axa şcoală – familie, astfel încât sarcinile acestor factori în materie de educaţie şi 
instrucţie să se împletească şi să se sprijine reciproc. Putem aprecia că o problemă importantă pentru 
învăţământul românesc o reprezintă responsabilitatea pentru calitatea educaţiei, care reclamă căi diferite 
de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoală şi familie.  
 Conceptul de colaborare presupune nu numai o unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în 
vederea realizării unităţii, ci şi o împărţire a responsabilităţilor care vizează copiii, prin suprapunerea 
sferelor de influenţă, creând un spaţiu larg pentru activităţile de parteneriat între şcoală şi familie. Motivul 
principal pentru crearea unei relaţionări pe axa şcoală - familie este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală şi, mai târziu, în carieră şi în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi dascălii se consideră unii pe alţii 
parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Iată de 
ce în activitatea de colaborare dintre şcoală şi familie relaţiile de suspiciune, nedumerire şi provocare 
trebuie înlocuite cu cele de respect, de acceptare reciprocă şi simpatie. Relaţiile dintre şcoală, elevi şi 
familiile acestora trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii şi prezentare a 
unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri afective şi 
emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare.    
 Şcoala, prin cadrele sale, are rolul de a coordona colaborarea factorilor educativi, fiindcă, dintre 
toţi, este singurul calificat pentru o asemenea acţiune. Ea are rol primordial în asigurarea educaţiei copiilor 
pe care, pe bună dreptate, îi numim viitorul omenirii, căci de felul în care ne creştem şi educam urmaşii 
depinde lumea de mâine. Poate fi o lume a progresului, a concordiei sau o lume măcinată de conflicte, de 
ură şi distrugeri. Devine tot mai necesar să se identifice soluţii pentru ca toţi copiii să aibă acces la educaţie 
şi să participe la viaţa socială, să se integreze în societate şi să fie cât mai adaptaţi. Acesta este un drept al 
tuturor copiilor, dar şi o obligaţie a tuturor adulţilor.  
 Reacţia şcolii, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare la mobilitatea socială şi economică, 
trebuie sa fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi, care să le permită acestora integrarea socială rapidă, să le dezvolte flexibilitatea, spiritul de iniţiativă 
şi capacitatea de rezolvare a problemelor, care să diminueze imprevizibilul. Şcoala trebuie sa facă tot ce-i 
sta în putinţa pentru valorizarea maximă a fiecărui individ, prin stimularea intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor lor de personalitate.  

În această lume aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, educatorii şi părinţii, se străduiesc 
împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Unul 
dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop, implicarea familiei în educaţie, a existat de generaţii. În 
condiţiile în care şcoala reprezintă pionul principal al educaţiei tinerei generaţii, dar nu suficient, educaţia 
de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii se pun în mediul 
familial.  
 Familia se poate constitui într-un factor de risc sau într-un factor de protecţie în funcţie de 
abilităţile pe care le dezvoltă climatul educaţional şi afectiv existent la nivel familial. Şcoala este factorul 
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primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, căci are nevoie de familie, de comunitate, de 
întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. Totuşi rolul familiei nu trebuie diminuat, el 
este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe aproape toată viaţa. Se poate afirma că, între factorii 
educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor de bază deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, 
educaţia începe din familie, unde se formează caracterul copilului. Educaţia făcută de primii educatori, 
părinţii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă 
şi individuale ale acestuia. Ponderea familiei ca factor educaţional este cu atât mai mare cu cât copilul este 
mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale dezvoltării sale. 
 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi pe 
care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale, constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind concepţia lor 
despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Modelul 
oferit în general de adulţi este copiat întocmai de copil înainte ca acesta să înţeleagă semnificaţia sa 
educativă.  
 Relaţia instituţie şcolară – familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea unei condiţii 
fundamentale: cunoaşterea familiei de către cadrul didactic, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 
Dirigintele este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi, mai precis, să-i cunoască 
bine pe părinţi pentru a putea îndeplini un rol de educator al „educatorilor”. Numai atunci când vom 
cunoaşte cu precizie universul familial al elevilor noştri, vom putea să ferim elevul de influenţa nefastă a 
unor părinţi; această misiune nu este deloc uşoară, căci există diferite tipuri de părinţi: autoritari, 
hiperprotectori, indulgenţi, severi, agresivi. Comportamentele educaţionale ale părinţilor, chiar dacă sunt 
bine intenţionate, pot avea efecte negative asupra copiilor din cauza neadecvării lor la particularităţile de 
vârstă şi individuale, la situaţiile concrete de acţiune, la sistemul de cerinţe adresate copiilor. În acest sens, 
se pot diferenţia trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grija excesivă, severitatea excesivă şi 
indiferenţa. Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea, fantezia, iniţiativa, 
independenţa, încrederea în sine şi asumarea riscului creator. 
 Acţiunea de coordonare pe care o exercită şcoala în cadrul relaţiilor ei cu familia, coordonare ce 
derivă din faptul că cea dintâi este o instituţie specializată, cu cadre pregătite anume pentru realizarea 
sarcinilor educaţiei şcolare, se concretizează în selecţionarea influenţelor educative pozitive pe care elevul 
le primeşte în cadrul familiei, precum şi al contracarării influenţelor dăunătoare provenite din mediul 
familial. De obicei, când se are în vedere factorul familie în colaborare, acestuia i se solicită o colaborare 
mai ales în domeniul bazei materiale a învăţământului. Fără îndoială că şi un asemenea sprijin este necesar, 
dar colaborarea nu trebuie redusă la această dimensiune.. 
 Stabilirea unui program comun de educaţie în şcoală şi în familie, fixarea unor sarcini ale educaţiei 
în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din şcoală sunt condiţii de 
asigurare a unei unităţi de vederi a şcolii şi familiei. Părinţii trebuie determinaţi să vadă în cadrul didactic pe 
îndrumătorul cel mai autorizat să le ofere informaţii utile, privind asigurarea în familie a celor mai propice 
condiţii de comunicare a muncii educative desfăşurate în cadrul organizat al instituţiei şcolare. De acest 
lucru depinde în întregime realizarea caracterului de permanenţă în întreaga muncă de cooperare a şcolii 
cu familia. 
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COLABORAREA ȘCOALĂ-PĂRINȚI 

 
Roșulescu Mariana- profesor 

Școala Gimnazială Coțofenii din Față 
 

Mulți părinți socotesc că vârsta de 6-7 ani, cand copilul lor calcă pentru prima oară pragul școlii, 
este o etapă în care rolul lor în educația copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare.Dimpotrivă, acum 
rolul lor se dublează : acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se 
manifeste neîngrădit, iar în relația cu școala pot colabora cu alți membri ai comunitații școlare pentru a crea 
un climat care sprijină învațarea, atât în școală cât și în afara ei. 

Cercetările arată că “în programele în care părinții sunt implicați , elevii au performanțe mai mari la 
școală decât aceleași programe, dar în care parinții nu sunt implicați”(Henderson si Nancy-1995). 
Gradul de implicare a parinților în viața școlară a copiilor lor influențează și rezultatele acestora, în sens 
pozitiv: cu cât părinții colaborează mai bine cu școala, cu atât notele copiilor sunt mai mari.Educația nu este 
un proces de care este responsabilă în mod exclusive școala, dar nici parinții; este un proces al cărui succes 
depinde de colaborarea dintre cele două parți implicate. 

Sunt situații în care apar bariere de comunicare între cadre didactice și parinți, fie din lipsa de 
experiență, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul 
parinților, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe cazuri profesorii  
cred că parinții nu acordă suficientă atenție copiilor lor sau parinții consideră că profesorii sunt prea distanți 
și nu se implică suficient. 

Comunicarea eficientă dintre profesori si parinți se reflectă în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea 
educației și dezvoltarea copiilor trebuie asumată în echipă : școală – familie. Implicarea parinților ar putea 
aduce urmatoarele beneficii: 
 Creșterea stimei de sine a copiilor  
 Îmbunatațirea relației părinte – copil 
 Părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă la școală  
 Elevii au note mai mari 
 Elevii învață mai mult indiferent de nivelul  socio-economic, etnie sau nivel de educație al părinților  
 Au mai puține absențe 
 Își fac mai conștiincios temele acasa 
 Copii și părinții dezvoltă atitudini pozitive față de școală  
 Profesorii au așteptări mai mari de la elevii ai căror parinți colaborează  
 Scade riscul consumului de alcool și al violenței 
 Câștigurile nu sunt  evidente numai în primii ani de școala, ci sunt semnificative, indiferent de 

vârstă sau studii 
 Elevii se vor adapta mai ușor la schimbările din clasa a V-a, a IX-a. 
 Elevii vor fi capabili să-și stabilească planuri realiste privind viitorul lor. 
În ciuda acestor beneficii, părinții nu găsesc întotdeauna timp și energie pentru a colabora cu școala la 

care învață copiii lor. Pentru unii parinți, mersul la scoală încă mai este o experiență inconfortabilă ( Elena 
Ciohondaru, “ Succesul relației dintre părinți și copii, acasă și la școală”, Humanitas, București, 2004). 

Crearea unui mediu adecvat de învățare este sarcina familiei și a școlii în egală măsura, Copilul are 
sarcini  de învațare  diverse :unele sunt îndeplinite acasă, altele la școală, ceea ce asigură un grad similar de 
importanță atât profesorilor și școlii în ansamblu, cât și părinților și mediului familial.Imlicarea părinților 
poate preveni sau elimina dificultăți inerente în viața unei școli. Împreună, părinții, copiii și profesorii pot 
face din scoală un loc plăcut pentru toți cei implicati în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, 
comunicare, respect si flexibilitate. 

Așteptările părinților și atitudinile lor privind educația copilului sunt la fel de importante ca și 
activitățile desfășurate de cadrele didactice. Cei mai mulți părinți doresc să fie implicați în educația copiilor, 



 

 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 
Asociaţia EduFor Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

dar mulți nu știu cum să devină mai  implicati. Cei mai mulți profesori simt că implicarea parinților este 
esențială, dar mulți nu știu cum să facă acest lucru. Școala are nevoie să încurajeje și să promoveze 
implicarea părinților ca parteneri. 
 

Chestionar pentru parinți 
1. Spuneți cel puțin un lucru nou pe care l-ați descoperit la copilul dumneavoastra? 
2. Care este cel mai greu lucru în a fi copil? 
3. Cât timp petreceți  zilnic cu copilul dumneavoastra? 
4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuțiilor contradictorii cu copilul dumneavoastra? 

 Vestimentația 

 Limbajul 

 Anturajul 

 Timp liber 

 Școala 

 Banii 

 Altele 
5.      Cum procedați atunci cand copilul încalcă legile? 
6. Enumerați cateva recomandări pe care le-ați făcut copilului dumneavoastra în legătură cu un 

stil de viață sănătos 
7. Ce-i place copilului dumneavoastră să facă în timpul liber? 
8. Alegeți una din preocuparile de mai sus pe care ați încuraja-o. 
9. Care sunt activitățile familiei pe care ați dori să le facă mai bine copilul dumneavoastră? 
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FAMILIA ŞI ROLUL EDUCATIV AL ACESTEIA ÎN COLABORAREA CU ŞCOALA 
 

Aurelia Speriatu – profesor 
Liceul “Matei Basarab” Craiova 

 
Şcoala şi comunitatea sunt două aspecte care i-a preocupat în egală măsură pe pedagogi, sociologi, 

psihologi, filozofi, antropologi etc., fiecare încercând să surprindă aspectele ce contribuie la mecanismele 
de funcţionare ale acestora, agenţii implicaţi şi gradul de implicare al acestora în promovarea educaţiei. 
Asistăm astăzi la dezvoltarea unui adevărat curent social care are în centrul său comunitatea şi dezvoltarea 
sa. De cele mai multe ori, termenii şi expresiile folosite de practicieni, specialişti şi chiar oamenii de rând 
sunt confuzi, ne întâlnim cu o mare diversitate semantică în acestă problematică. Şcoala este una din 
instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a 
ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează.   

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta.   

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 
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suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice 
etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste 
neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat 
care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu 
cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces 
de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părţi implicate.  

Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, 
trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, 
diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și 
comunităţile.  Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii.
 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și 
scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este 
dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi 
membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială 
în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.     

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor;  conecta familiile cu membrii şcolii și 
ai comunităţii;  stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. 

1. Parteneriatul școală – familie – comunitate                               
Beneficiarii colaborării dintre profesori, părinți și comunitatea locală sunt elevii. 
Parteneriatul are drept scop următoarele: 
- să ajute profesorii în munca lor; 
- să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor; 
- să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar; 
- să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților elevilor; 
- să dezvolte abilități de lideri ale părinților; 
- să faciliteze legătura dintre familii, personalul școlii și al comunității; 
- să ofere servicii și suport familiilor; 
- să creeze o atmosferă de lucru mai sigură în școală. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în școală 

și în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opțională sau o problemă de 
natura relațiilor publice. În relația școală – familie se pot ivi dificultăți de ordin comportamental, întâlnite 
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atât la părinți, cât și la profesori și la conducerea școlii, sau de ordin material; relația respectivă cere un 
surplus de efort din punct de vedere material și de timp. La școala unde lucrez este organizată legătura 
școală – familie care funcționează sub denumirile de comitete de părinți pe școală și comitete de părinți pe 
clase. Școala are aportul comunității, mai ales în domeniul culturii. Relațiile dintre școală, elevi, familiile 
acestora și comunitate trebuie să fie bazate pe contact și colaborare, pe transmitere de informații și 
prezentare a unor stări de lucruri, de influențe pozitive asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri afective 
și emoționale reciproce în diferite forme de manifestare. 
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FAMILIA-PARTENER EDUCAŢIONAL ÎN OBŢINEREA SUCCESULUI ŞCOLAR 
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Şcoala Gimnazială Cârna 

  
 În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel - părinţii, 
educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale - se străduiesc împreună 
să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Unul dintre 
mijloacele de îndeplinire a acestui scop - implicarea familiei în educaţie - a existat de generaţii întregi. 
 Familiile elevilor trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, dar şi în şcoală, dacă ne 
dorim copii care vor să devină persoane instruite. Aşadar, familiile pot întări învăţarea acasă, prin 
implicarea lor în şcolile în care studiază copiii, încurajându-i pe aceştia să participe la lecţii şi susţinându-le 
interesul pentru discipline incitante şi lărgindu-şi propriile abilităţi parentale, dacă ne gândim şi la faptul că 
în ultimii ani  ne confruntăm cu problema absenteismului şi în rândul micilor şcolari. 
 Toate acestea sunt utile, pentru că în această societate modernă familiile elevilor noştri se 
confruntă cu solicitări  ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor lor, 
precum şi cu poveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze înafara căminului limitând 
serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. Provocările respective sunt complicate şi de lipsa 
comunicării între şcoală şi familie şi de faptul că adesea practicile şcolare eşuează în a veni în întâmpinarea 
nevoilor multor familii ale elevilor. 
 Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare 
pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că le va fi 
furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta, în care familia şi şcoala 
îşi împart acţiunea asupra capacităţilor copiilor, este unul ce a fost considerat centrul dezvoltării, al 
dezbaterilor şi al informaţiilor de orice fel.  Majoritatea şcolilor au un grup formal de legătură şcoală-
familie, fie că este comitetul de părinţi, consiliul şcolii, toţi lucrează pentru a crea o punte între familie şi 
sistemul de învăţământ. 
 Parteneriatele şcoală-familie împart responsabilităţi ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de 
influenţă. Imaginea parteneriatului este încadrată într-un model de piaţă, al cărui scop este să genereze 
capital: „Avem acţiuni în parteneriat; suntem responsabili pentru resursele şi investiţiile nostre şi căutăm 
profil”( Epstein, 1994). În acest fel elevii sunt plasaţi în centrul acestui model, fiind priviţi ca actori principali: 
„Parteneriatele şcoală-familie nu  << produc>> elevi de success. Mai degrabă activităţile de parteneriat care 
includ profesori, părinţi şi elevi angajează, ghidează, energizează şi motivează elevii, aşa încât ei obţin 
singuri succesul” (Epstein 1994). 
 Pentru a-i ajuta pe copii să înveţe, ca primi profesori ai copiilor lor, părinţii şi familiile ar trebui: 



 

 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 
Asociaţia EduFor Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

1. să elaboreze un program  zilnic pentru teme, program care să fie verificat regulat. Să existe un 
loc liniştit de studiu, fără TV, radio sau computer; să se încurajeze convorbirile telefonice, în timpul lucrului, 
să încurajeze eforturile copilului şi să fie disponibil să-i răspundă la întrebări, să discute cu ei ceea ce şi-au 
însuşit. 

2. să citească împreună cu copilul. Să meargă împreună cu copilul la bibliotecă, să-l ajute să-şi 
găsească, în funcţie de hobby-urile şi interesele sale, cărţi interesante. 

3. să folosescă televizorul cu înţelepciune. Să stabilească anumite ore pentru privitul la TV şi să-l 
ajute să-şi găsescă programele potrivite; să selecteze împreună programe educative, pe care să le 
urmărească şi să discute împreună subiectele respective. Dacă aceste programe sunt alese cu atenţie, unele 
dintre ele pot determina creşterea interesului copiilor în învăţare. 

4. să păstreze legătura cu şcoala. Părinţii nu trebuie să lase şcoala să fie cea care anunţă cum se 
descurcă copilul său, ci trebuie să ia contact,să-şi stabilească în program un moment în care să meargă la 
şcoală şi să vorbească cu profesorii pentru a  şti ce învaţă copilul, care-i sunt temele şi cum le rezolvă. 
Parteneriatul dintre părinţi şi profesori reprezintă cheia creării unui climat favorabil învăţării atât la şcoală, 
cât şi acasă. 

5. să le vorbească copiilor. Să le cunoască prietenii şi locurile în care îşi petrec timpul liber, să-i 
sprijine şi sa participe la activităţile extracurriculare, să-i implice în activităţile familiei; să continue să 
stabilească regului, precizându-le mai ales faptul că ei reprezintă un model pentru fraţii mai mici. 

     La rândul lor instituţiile de învăţământ, în efortul de a stabili legătura cu familiile elevilor, ar 
trebui: 

1. să încurajeze familiile şi profesorii  să stabilească acorduri de învăţare. 
2. să instruiască pe cei din conducerea şcolii. 
3. să ofere teme, care să-i atragă pe părinţi. În acest sens, un specialist american considera că: 

„Părinţii care-i cunosc pe profesorii lor şi îi ajută la teme pe cei mici şi îi învaţă să deosebească binele de 
rău, aceşti părinţi sunt cei care fac diferenţa.” 

4. să ofere părinţilor dreptul de a lua decizii. 
5. să creeze un centru de resurse pentru părinţi. Să desemneze în şcoală, o zonă, unde să invite 

părinţii să împărtaşească experinţele celorlalţi şi să lucreze cu profesorii şi conducerea şcolii în activităţi 
specifice instituţiei respective de învăţământ. 
 De multe ori, în ceea ce priveşte parteneriatul şcolii cu familiile elevilor se aşteapă ca părinţii să 
acţioneze singuri. Dezvoltarea parteneriatelor eficiente cu familiile elevilor solicită tuturor celor din 
conducerea instituţiei de învăţământ, crearea unui  mediu şcolar, care să-i întâmpine deschis pe părinţi şi 
să-i încurajeze să întrebe, să-şi exprime îngrijorările, precum şi să participe în mod adecvat la luarea 
deciziilor. De asemenea, reprezentanţii şcolii trebuie să le ofere părinţilor informaţiile de care au nevoie şi 
să le arate cum se pot implica mai bine. 
 Pentru a construi parteneriate puternice, membrii familiei şi cei ai conducerii şcolii au nevoie de 
timp pentru a se cunoaşte mai bine, pentru a planifica modul în care vor lucra împreună pentru 
determinarea unei creşteri a dorinţei de învăţare a elevului şi pentru a-şi duce la îndeplinire ceea ce şi-au 
propus. Programele reuşite găsesc şi timp şi resurse, atât pentru profesori, cât şi pentru părinţi. 

Prin ateliere organizate şi prin varietatea activităţilor utile, cum ar fi scrisorile de informare, 
manualele şi vizitele acasă, pe care profesorii şi părinţii le pot parcurg în cadrul acestor parteneriate 
educaţionale,  fac ca fiecare să  înveţe cum să aibă încredere în celălalt şi cum să lucreze împreună, pentru 
a-i ajuta pe copii să reuşescă. 

Dezvoltarea unui parteneriat de succes între şcoală şi familie presupune un efort total al şcolii, şi nu 
doar munca unei singure persoane, şi nici existenţa unui singur program. Organizarea şcolară tradiţională şi 
practicile acesteia, în special în gimnaziu, descurajează adesea familiile, determinându-le să nu se implice. 
Pentru a crea un mediu primitor pentru părinţi, unul care să-i angazeze pe aceştia în activitatea de 
determinare a succesului copiiilor lor, şcolile pot face schimbări, care să le prezinte drept locuri mai 
personale şi mai „îmbietoare”. Indiferent de paşii întreprinşi de şcoli în dezvoltarea parteneriatelor cu 
familiile elevilor, cele mai de succes sunt pregătite să-şi reconsidere toate modalităţile de a se organiza şi să 
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se restructureze pe căi care să le determine să devină mai puţin ierarhizate, mai personale şi mai accesibile 
părinţilor. 

Un parteneriat şcoală-familie este bine să se înceapă prin identificare, împreună cu părinţii, a 
punctelor tari, a intereselor şi nevoilor familiior, elevilor şi conduceri şcolii şi să se creeeze strategii care să 
răspundă acestora. 

Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le oefere sprijinul necesar pentru ca ei să se 
poată implica în procesul de învăţare al copiilor. În acealaşi timp, părinţii trebuie să încetinească ritmul vieţii 
cotidiene, acordând mai multă importanţă deţinerii de către urmaşii lor a unei bune educaţii. E util ca ei să 
servească drept model pentru copiii lor. 

Indiferent de mediul economic şi cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor 
lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare la orele de curs, reducerea ratei de 
abandon şcolar şi scăderewa fenomenului delincvenţei. 
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Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor 
cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi 
socio-economic şi cultural copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii cu uşoare tulburări psihoafective 
şi comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării 
armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter 
informal, ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot influenţa 
anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte 
problemele educaţionale ale copilului vine în opoziţie cu ideea de integrare sau incluziune. În acest sens 
apar  o serie de dificultăţi cauzate de atitudinea de reţinere sau neîncredere a părinţilor care rezultă din 
reprezentări/mentalităţi eronate cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil cu cerinţe educative 
speciale. Având în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv, părinţii au dreptul să-şi exprime 
propria viziune asupra modului de funcţionare a şcolii şi să participe concret la influenţarea actului 
managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu cerinţe educative speciale au obligaţia să se 
implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de schimbările 
mai  lente  sau mai rapide din viaţa copiilor lor. 

Incluziunea reprezintă esenţa unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promavarea 
egalitaţii în drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a comunităţii în 
programele şcolii, parteneriat cu familia. În  reuşita educaţiei incluzive un rol important revine familiei. 
Relaţia familie-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă asigură încrederea reciprocă. La 
începutul parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se gândească ce pot învăţa de la părinţi despre 
copiii lor. Pentru ca această comunicare să fie eficientă profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de 
ascultare. Ascultând atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi 
înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării. Ascultarea activă  înseamnă a fi cu adevărat activ. 

Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de 
dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.  
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Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi, supuşi 
presiunii negative a părinţilor şi grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală şi manifestând probleme 
comportamentale şi manifestând probleme comportamentale şi de control. Din aceste răspunsuri este clar 
că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci când se confruntă cu bariere pe care le consideră externe 
şi cu mult în afara controlului şcolii – condiţiile de acasă şi din familia elevului care afectează abilitatea 
acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile educaţionale pe care le oferă şcoala. Este necesar să se 
realizeze aici un echilibru. Cu siguranţă că şcolile şi profesorii nu pot să rezolve toate problemele sociale pe 
care le întâlnesc. Dar, cadrele didactice trebuie să combine o concentrare pe responsabilităţile lor 
profesionale distincte cu dezvoltarea continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine seama de nevoile, 
problemele şi istoria de viaţă a tuturor elevilor. 

Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează 
comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei familii”. Părinţii răspund la 
această cultură prin participarea la educaţia copiilor în moduri în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. 
          Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ: 

- nivelul educaţional al părinţilor; 
- grupurile din care ei fac parte; 
- atitudinea conducerii şcolii; 
- influenţele culturale; 
- problemele familiei în îngrijirea copilului. 

            Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă 
armonios sub toate aspectele. Comunicarea  cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului se 
realizează folosind comunicări de la şcoala la familie şi de la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu 
familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a copilului său. 
Familia trebuie să exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în 
dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic, intelectual, moral. 

Succesul educaţiei incluzive este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. Copiii au rezultate 
bune la şcoală, se integrează dacă familiile se interesează îndeaproape de educaţia lor. Părinţii sunt cei care 
cunosc cel mai bine copilul şi reprezintă o importantă sursă de sfaturi pentru profesori. Şcoala incluzivă şi 
toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea familiei în recuperarea, 
adaptarea şi integrarea propriului copil cu cerinţe speciale, prin: 

- solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să participe la 
aplicarea programului educaţional şi terapeutic propus; 

- recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi când pot 
participa la cât mai multe activităţi terapeutice, pentru continuarea lor acasă; 

- includerea familiilor, în mod obişnuit şi consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 
- identificarea resurselor din cadrul programului educaţional şi recuperator-terapeutic al elevilor 

cu cerinţe speciale prin care se pot sprijini activităţile 
părinţilor; 

- anunţarea familiei în legătură cu 
activităţile propuse în programul recuperator-terapeutic 
şi completarea  lui la solicitările părinţilor; 

- informarea familiilor despre schimbările 
survenite în cadrul programului; 

- acceptarea feed-backului primit de la 
familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor 
destinate educării şi recuperării elevilor cu CES. 

Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul 
îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi şi profesori. Ele 
se evidenţiază în activităţi comune, participarea 

părinţilor la diferite cursuri în care se explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o 
pedeapsă când nu au fost respectate regulile şi ce înseamnă o laudă. În cadrul parteneriatelor se clădesc 
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relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul 
idei, din partea profesorilor, de genul: “dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din 
partea familiilor: “noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe 
termen scurt şi mediu, cu obiective şi responsabilităţi clare. Ca şi obiective operaţionale pentru un 
parteneriat şcoală-familie pot fi enumerate: 

- implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse potrivit 
capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; 

- identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare; 
- combaterea eşecului şcolar, a abandonului şcolar; 
- îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
- consilierea elevilor şi a părinţilor să devină frecventă şi eficientă; 
- îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi; 
- conştientizarea necesităţii ascultării active, 
- înlăturarea prejudecăţilor şi a discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin sau de 

statutul părinţilor; 
- identificarea caracteristicilor individuale ale elevilor; 
- exprimarea liberă a opiniilor; 
- dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii. 
Un parteneriat între cadrele didactice (profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre 

cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti cum 
să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare 
comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia 
incluzivă. Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează 
împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 
cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 

Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate 
construi foarte repede, ci sunt necesare etape bine 
planificate. Această planificare duce la stabilirea unei 
relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele 
didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre 
factorii a căror contribuţie este foarte importantă în 
procesul de integrare şcolară a copiilor. 

Activităţi extracurriculare desfașurate cu elevii 
cu CES. 
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Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învăţământului 
românesc. În condiţiile în care şcoala reprezintă factorul principal al educaţiei tinerei generaţii, dar nu 
suficient, educaţia de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii se 
pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie de 
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abilităţile pe care le dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivel familial. Acordul familiei cu 
şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să corespundă atât intereselor copilului şi familiei cât 
şi şcolii şi societăţii. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate informaţiile de către părinţi, 
influenţează opiniile şi atitudinile copiilor.  
           În societatea modernă familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei din partea copiilor, precum şi cu poveri economice, care fortează tot mai mulţi părinţi să 
lucreze multe ore peste program şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. Familiile 
trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în 
viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de 
care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Termenul de „parteneriat şcoală-familie” este folosit 
pentru a sublinia faptul că şcolile, familiile şi comunităţile împart responsabilităţile care vizează copiii, prin 
suprapunerea sferelor de influenţă. Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere acestora 
sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copilului. În acelaţi timp, părinţii 
trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multã importanţă educaţiei copiilor.  
            Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi 
climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile 
educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură 
dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral. 
Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii comune 
familie – şcoală. Cercetările arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii 
sunt parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a 
şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei. 
          Părinţii au aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: să fie sensibili 
la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi 
copiii; să manifeste entuziasm în educarea copiilor; să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
să întărească discipina copiilor; să comunice des şi deschis cu părinţii; să ofere recomandări privitoare la 
modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 
             De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: să creeze copiilor 
oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); să susţină scopurile, regulile şi 
politica şcolii; să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; să-şi accepte 
responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între 
activităţile şcolare şi cele extraşcolare; să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; să-
i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 
să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională a 
acestora). 
           Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele 
didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea 
avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, 
pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. În relaţia şcoală- familie pot apărea 
dificultăţi de ordin comportamental sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi 
a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra  rezultatelor şcolare ale copilului, 
participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor 
didactice sau lipsa de timp a părinţilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca 
părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când 
copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii 
(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter 
educativ realizate pentru părinţi. Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie,  cadrul didactic poate 



 

 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 
Asociaţia EduFor Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

să comunice cu părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să 
efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, 
la o oră agreată de părinţi. 
            O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 
neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze 
este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice 
trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar 
şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 
            Iată şi câteva acţiuni concrete pe care părinţii, şcoala şi comunităţile le pot întreprinde pentru a-i 
ajuta pe copii să înveţe: să elaboreze un program zilnic pentru teme, într-un loc liniştit de studiu, fără TV, 
radio, telefon sau calculator; să citească împreună cu copilul, să-l ducă pe acesta la bibliotecă şi să-l ajute 
să-şi aleagă cărţile potrivite; să folosească televizorul cu înţelepciune,  stabilind anumite ore pentru privit la 
TV şi să selecteze programele pe care să le urmărească, discutând apoi subiectele respective; să păstreze 
legătura cu şcoala; să-i laude pe copii, să le aprecieze efortul,  să-i încurajeze să persevereze; să le 
vorbească adolescenţilor şi să le cunoascã prietenii şi locurile în care îşi petrec timpul liber;  să-i sprijine în 
activităţile extracurriculare;  să-i implice în activităţile familiei. Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii de la 
alţii doar printr-o simplă acţiune de comunicare. Aduţii ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. 
Discutând despre importanţa unora, precum: onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea, părinţii îşi 
ajută copiii să decidă singuri şi să adopte cele mai bune soluţii. 
           Şcolile ar trebui: 1. să încurajeze familiile şi profesorii să stabilească acorduri de învăţare, definind 
scopurile, expectaţiile şi responsabilităţile împărtăşite ale şcolilor şi părinţilor, ca parteneri egali la succesul 
elevilor; 2. să instruiască pe cei din conducerea şcolii: directori, cadre didactice şi alţi membri din 
conducerea şcolii, precum şi părinţi, în scopul de a-i ajuta pe toţi colaboratorii să obţină abilităţile necesare; 
3. să ofere teme, care să-i atragă pe părinţi; 4. să existe programul de lucru din şcoală: rămânând deschise 
după-amiază, seara şi la sfârşitul săptămânii, şcolile permit elevilor şi familiilor să se angajeze în activităţi de 
învãăţare şi recreative, oferind programe de educaţie a adulţilor şi de instruire a părinţilor; 5. să acorde 
părinţilor dreptul de a decide: şcolile pot prezenta opţiuni, pentru ca părinţii să se angajeze individual sau 
colectiv în luarea de decizii referitoare la scopurile şi standardele copiilor şi cele ale instituţiei de 
învăţământ; 6. să creeze un centru de resurse pentru părinţi, desemnând o zonă în şcoală unde să invite 
părinţii să împărtăşească experienţele celorlalţi şi să lucreze cu profesorii şi conducerea şcolii în activităţile 
specifice instituţiei respective de învăţământ. 
        Principiile fundamentale ale colaborării familie-şcoală sunt: copiii să se implice ca participanţi activi în 
interacţiunile familie-şcoală, centrate pe învăţare; să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa 
activ la experienţele educaţionale ale copiilor, chiar dacă vin sau nu la şcoală; colaborarea familie-şcoală să 
fie folositoare pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de sărbătorire a realizărilor, a 
performanţelor deosebite; relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul 
restructurării educaţionale şi a reînnoirii comunităţii; eficienţa profesională a cadrelor didactice şi a 
întregului personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltatea unor abilităţi concrete, esenţiale conexiunii 
cu părinţii şi comunitatea. 
           În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul în 
viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce 
are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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PROIECTUL DE CONSILIERE  „PARTENERIATUL ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE – CONDIŢIE ESENŢIALĂ 
A UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE”  

 
Nicoleta-Adriana Florea - profesor consilier şcolar,  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Dolj 
Stela Pătru - profesor pentru învăţământ preşcolar  
Grădiniţa cu Program Prelungit „Voiniceii”, Craiova 

 
Educaţia rămâne principalul mecanism de socializare, proces complex ale cărui rezultate sunt 

deosebit de importante pentru fiecare societate. Este cunoscut faptul că principalele medii educaţionale 
sunt familia, şcoala, organizaţiile non-guvernamentale, biserica, mass-media etc. Şcoala reprezintă 
principala instituţie de educare a tinerei generaţii, dar, alături de aceasta, un rol foarte important îl are 
familia, care reprezintă primul mediu educaţional şi, totodată, acel mediu fără de care acţiunea şcolii nu ar 
avea succes.   

La noi încă se mai consideră calitatea educaţiei ca fiind produsă şi definită exclusiv de şcoală. De 
aceea beneficiarii şi clienţii educaţiei nu sunt decât în foarte rare ocazii consultaţi, iar satisfacţia lor nu este 
un motiv de preocupare pentru instituţiile publice de educaţie. Datorită acestor deficienţe de comunicare, 
părinţii consideră că nu este cineva interesat de punctul lor de vedere privind calitatea serviciilor 
educaţionale oferite de şcoală sau că nu pot determina schimbări privind viaţa şcolii, fie au reţineri în aş 
exprima direct opinia faţă de anumite servicii oferite de  instituţia  în care învaţă copiii lor. Consecinţa 
acestei stări de fapt este slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii, în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 
acesteia, dar şi o slabă implicare a şcolii în viaţa comunităţii.  

Or, educaţia de calitatea este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale. Toate 
organizaţiile şcolare depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie să le înţeleagă nevoile curente şi de viitor, 
trebuie să le îndeplinească cererile şi să le depăşească aşteptările. 

Pornind de la premisa că o bună colaborare între şcoală şi familie/ comunitate este în beneficiul 
tuturor şi mod deosebit al elevilor, prin intermediul Cabinetului Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică al 
Liceului de Informatică „Ştefan Odobleja” din Craiova, am propus un program ce a vizat identificarea 
nevoilor de consiliere ale elevilor si părinţilor privind relaţiile elevi-şcoală, părinţi-şcoală, părinţi-copii, dar şi 
diverse aspecte ale dezvoltării fizice şi psihice ale elevilor, interesele, aptitudinile şi preferinţele acestora. 
Acest program a fost un bun prilej de a sonda opinia elevilor şi părinţilor în scopul adaptării ofertei şi 
serviciilor educaţionale la solicitările beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

În continuare voi prezenta programul de consiliere cu tema „Parteneriatul şcoală-familie- 
comunitate – condiţie esenţială a unui învăţământ de calitate”, pe care l-am desfăşurat în anul şcolar 2010-
2011.  

Scopul:  
 Consilierea elevilor şi părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiei şcoală-familie şi adaptării ofertei şi 
serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare la solicitările beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 
Obiectivele programului: 
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea de consiliere şi abordarea dintr-o nouă perspectivă a 

relaţiei părinţi-copii, părinţi-şcoală; 
 Identificarea nevoilor de consiliere ale părinţilor şi elevilor şi a aspectelor ce suscită interesul acestora; 
 Oferirea de informaţii corecte şi utile privind modalităţile de a aborda relaţia cu copii, de a răspunde 

cerinţelor şi necesităţilor acestora şi de a colabora cât mai eficient cu şcoala; 
 Sprijinirea părinţilor în rezolvarea anumitor probleme pe care le întâmpină copiii; 
 Stimularea elevilor şi părinţilor în cunoaşterea unor aspecte importante privind imaginea de sine a 

copilului, dezvoltarea emoţională, socială şi fizică a acestuia, dezvoltarea sexuală etc.; 
 Implicarea părinţilor în însuşirea unor tehnici de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, 

rezolvarea problemelor etc.; 
 Consultarea părinţilor şi elevilor privind gradul de satisfacţie faţă de serviciile oferite unitatea şcolară şi 

implicarea acestora în viaţa şcolii. 
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Grupul ţintă: elevii din clasele IX-XII de la Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja” şi părinţii acestora. 
Durata: Anul şcolar 2010 – 2011. 
Tematica activităţilor educative: 
 Şcoala noastră = şcoala pe care ne-o dorim? (gradul de satisfacţie al părinţilor şi elevilor privind 
calitatea serviciilor educaţionale oferite de şcoală)  
Roluri, drepturi şi responsabilităţi 
Comunicarea elev-profesor = vis sau realitate? 
Regulile şcolii = regulile elevilor? 
Personalitatea copilului  
Comunicare şi conflict între generaţii 
Stilurile copilului şi stilurile parentale 
Abuzul emoţional şi fizic, obstacol major în formarea stimei de sine 
Stil de viaţă sănătos 
Absenteismul – primul pas spre abandonul şcolar 
Delicvenţa juvenilă – o problemă a zilelor noastre 
Opinia mea contează (propunerile părinţilor şi ale elevilor privind îmbunătăţirea serviciilor educaţionale 
oferite de şcoală) 
* Tematica activităţilor educative a fost stabilită pe baza sugestiilor primite de la părinţi şi elevi în urma 
realizării unui sondaj şi în cadrul şedinţelor cu părinţii. 
Eşalonarea pe etape: 
 20 septembrie 2010 - 1 octombrie 2010 – Acţiuni de informare asupra proiectului, asupra modalităţilor 

de desfăşurare;  
 4 octombrie 2010 - 14 noiembrie 2010 – Realizarea unei cercetări care să evidenţieze nevoile de 

consiliere ale părinţilor şi elevilor şi gradul de satisfacţie faţă de calitatea serviciilor oferite de şcoală şi 
elaborarea unui studiu care să prezinte această situaţie; 

 15 noiembrie 2010 - 17 decembrie 2010 – S-au vor organizat şedinţe cu părinţii în care s-au discutat 
rezultatele chestionarelor şi s-a stabilit o tematică şi un program al activităţilor de consiliere;  

 10 ianuarie 2011 - 20 mai 2011 – S-au desfăşurat activităţi de consiliere cu părinţii şi elevii, pe teme 
solicitate de părinţi, elevi şi pe teme propuse de profesorul consilier;  

 10 ianuarie 2011 - 20 mai 2011 – Întâlniri între părinţi, cadre didactice şi elevi pentru o comunicare 
deschisă şi eficientă şi pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor beneficiarilor.  

Resurse necesare programului: 
 Spaţiu adecvat 
 Materiale: consumabile 
 Resurse umane: - profesor consilier şcolar 

         - cadre didactice  
           - părinţii implicaţi în program 
Modalităţi de valorificare: 
 Participarea elevilor şi părinţilor la activităţile de consiliere a fost în beneficiul tuturor al celor implicaţi, 

al elevilor, al familiilor lor şi al şcolii, contribuind la dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre aceştia; 
 Elaborarea unui studiu care să prezinte situaţia din organizaţia furnizoare de educaţie; 
 Valorificarea sugestiilor elevilor şi părinţilor pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, a 

serviciilor educaţionale oferite de Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja” şi a revizuirii Proiectului de 
Dezvoltare Instituţională şi a ofertei educaţionale. 
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RELATIA : FAMILIE – ŞCOALA  
                Tutica-Stănoi Tudoriţa- profesor 

Şcoala Gimnazială Teasc 
 
       Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi – pe 
care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
tinerilor, comportamentul lor sociomoral. 

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii 
comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităţilor individuale şi 
colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, deprinderile şi aptitudinile fiecărui 
adolescent.  Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi 
permanentă a celor doi factori de instruire, familie – şcoală, şi presupune unitatea influenţelor educative şi 
continuitatea muncii de formare a tânărului.  Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 
educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune 
colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care 
viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală.  

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea tinerilor. Au 
supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare 
bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, 
pentru că scoală are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală problemele muncii de educaţie devin 
mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un mediu căruia trebuie să i se 
adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod 
special de şcoală (cele privind instrucţia), dar familia rămâne implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără 
participarea părinţilor efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. 
Aşa cum arata şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se 
loveşte de opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor”.  

Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, sau 
poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor sunt greşite. 
Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii 
educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. Ea poate să orienteze, să 
ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va obţine 
rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, 
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice 
divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii. Colaborarea şcolii cu familia 
se realizează în diferite forme: comitetele cetăţeneşti de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între 
şcoală şi familie ducând la perfecţionarea procesului de instruire şi educare a elevilor si vizitele la domiciliul 
elevilor;consultatii individuale, corespondenta cu familiaia. Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea 
de cunoaştere concretă a condiţiilor specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun 
acord, măsurile ce se impun ca fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu în 
dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la 
cei ce prezintă vreo problema. (S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii 
care solicită bursa sociala). 
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Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru părinţi 
– pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii (organizate periodic) 
pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele 
deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme psiho – pedagogice în 
vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor practice (de pildă probleme ca: 
organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea şcolara şi profesională, alegerea şi 
dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei).  

Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic 
organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de lucru, forme de 
activitate, posibil de folosit în familie.      Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins 
este copilul, pentru care dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun.Implicarea familiei în activitatea 
şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate:  

a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 
îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 

b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma:o reuniune de informare a 
părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară si consultarea părinţilor la stabilirea 
disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programului şcolar al elevilor; activarea 
asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de cuprindere la 
cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare; lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări 
aniversare,reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
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PARTENERIAT ȘCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE 
 

Oana Loredana Ducu – profesor psihopedagogie specială 
Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova 

 
 În anul școlar 2011-2012 am participat la mobilitatea de formare continuă “Children with special 
needs: integration of disabilities in classroom” (Integrarea copiilor cu nevoi speciale), în Italia, alături de 
cadre didactice din alte patru ţări europene: Suedia, Spania, Bulgaria şi Germania. Cursul de formare 
continuă a fost posibil datorită finanţării din fonduri ale Comisiei Europene prin Programul de Invăţare pe 
Tot Parcursul Vieţii – Programul Sectorial Comenius şi Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. 
 Stagiul de formare a avut drept scop integrarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi. Integrarea se 
datorează organizării flexibile în cadrul diverselor instituții implicate, dar în special muncii în echipă între 
comunitate, stat şi părinţi și muncii voluntare.  
 Vizitand zilnic timp de o săptămână grădinițe și școli unde existau copii integrați, am observat 
materialul didactic divers și adaptat fiecărei nevoi (material obținut prin sponzorizări ale comunității sau 
familiilor), dar și atmosfera atât de caldă și primitoare din fiecare clasă. Copiii din clasele în care s-a făcut 
integrare erau foarte grijulii, aveau sarcini precise cum să ajute copilul cu nevoi speciale, erau foarte bine 
informați despre nevoile acestui copil, despre cum il pot ajuta în diverse situații.  
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Spre exemplu, copiii din clasa a III– a înțeleseseră că gălăgia nu priește unui copil cu autism, drept 
urmare ei făceau liniște tot timpul. De asemenea, ei știau că atunci cand colegul lor,,special” dorea să 
răspundă, ei ii ofereau această șansă. Părinții conştientizaseră şi ei prin întâlniri de informare asupra 
copilului cu nevoi speciale numeroasele beneficii asupra educației şi formării personalităţii tuturor elevilor. 
Copiii au devenit astfel mult mai altruişti, mai mulțumiți de ceea ce au, mai disciplinați. În plus, beneficiau și 
de doi profesori la clasă cu o pregătire foarte bună., profesorul de psihopedagogie specială având doi ani în 
plus ca pregătire faţă de restul dascălilor. 
 Am vizitat cabinete speciale de terapie unde ni s-a prezentat cum are loc monitorizarea familiei şi a 
copilului cu nevoi speciale, de către mai mulţi psihologi, în acelaşi timp. Specialiștii asistau la întâlnirea cu 
psihologul cu ajutorul unei oglinzi prin care vedeau, ascultau și analizau comportamentul întregii familii. La 
final, aceștia concluzionau un prim diagnostic, dacă necesită începerea terapiei sau nu. Terapia poate fi 
urmată de copil și părinți în aceeași măsură. In timpul vizitelor în centrele şcolare în care sunt integraţi copii 
cu dizabilităţi, cadrele didactice ne-au informat,  înainte de a asista la activităţi, care sunt proiectele 
derulate pentru o bună integrare. Totodată, am înţeles cum au ajuns cei doi profesori care predau la clasa 
în care există un copil cu nevoi speciale severe să convieţuiasca, să colaboreze şi să se sprijine. Aceștia fac 
permanent schimb reciproc de roluri. Numai așa au înțeles cu ce probleme se confruntă fiecare dintre ei și 
au reuşit să empatizeze. 
 Numeroasele proiecte pe care le pun în practică constituie cheia succesului unei bune integrări. 
Sunt foarte deschiși la nou și la tot ce cred și speră să rezolve o problemă cu care se confruntă. Ne-au atras 
atenția că nu toate proiectele pe care le inițiază au rezultatele așteptate, cum nici toate nu pot fi finalizate 
uneori. Lucrul acesta însă nu îi descurajează deoarece rezultatele majorităţii parteneriatelor cu familia, în 
special, sunt uimitoare. Drept dovadă este integrarea în procent de 100%. Cercetarea permanentă în 
domeniul integrării copiilor cu dizabilităţi şi corelarea între teorie şi practică (proiecte experimentale de 
integrare) este o sursă de inspiraţie pentru orice persoană care ia contact direct cu acestea.  

Din această experienţă am învăţat că unul dintre principiile europene cele mai importante în 
activitatea didactică este acela de a fi mult mai deschis la tot ceea ce înseamnă nou şi că adevărata artă a 
unui dascăl constă în a-l face pe elev să-şi conştientizeze propria valoare, dar și pe părinte de valoarea 
copilului său. Am înteles că implicarea şi devotamentul tuturor faţă de muncă, de nevoile şi starea de bine a 
aproapelui se datorează în mare măsura muncii voluntare pe care majoritatea celor cu care am 
interacţionat o practică de la vârste fragede.  
 Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea autorului şi Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,OI POSDRU, AMPOSDRU, Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 
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A FII PĂRINTE- GREU SAU UȘOR? 

Mihalcea Elena 
Jianu Lonetta 

Școala Gimnazială "Sfântul  Dumitru" Craiova 
 
 

Ce este un copil? acum am să vă spun: 
Un răsărit de soare, un început de drum, 
O aripă de înger ce începe să zboare, 
Privirea caldă a bobocului de floare. 
COPILĂRIA este cel mai frumos anotimp al omului, 
Este primăvară încărcată de muguri și flori a pomului, 



 

 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 
Asociaţia EduFor Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

Este zobrul în viață, zborul către maturitate, 
iar ariple sunt plăpânde, firave, derutate. 
Au nevoie de căldură, dragoste, protecție din partea celor mari 
Pentru a deveni încrezătoare, putenice și tari. 

Familia este un univers fascinant,o mică patrie,e o țesătură de relații, interacțiuni, moduri de 
comunicare, schimburi dintre cele mai variate. Este universul  pe care copilul  îl va adopta. Este tărâmul 
gesturilor pline de tandrețe, cuvintelor de alint, zâmbetelor complice, al mângâierilor care alină, al iubirii, 
dar și tărâmul primelor neliniști și temeri, al durerii și suferinței, al confuziei, nesiguranței, tulburării.Este 
tărâmul emoțiilor, trăirilor, sentimentelor, al cuvintelor și gesturilor. Copilul absoarbe toate aceste 
conținuturi. În funcție de calitatea schimburilor  emoționale, copilul învață limbajul iubirii sau al urii, al 
compasiunii sau al indiferenței, al violenței sau al concilierii, al împărtășirii și apropierii sau al izolării și 
înstrăinării. Părinții sunt primele oglinzi în care copilul se poate cunoaște și recunoaște pe sine, se poate 
diferenția, poate învăța să-și ia în stăpânire emoțiile și propriile  trăiri. Exemplele bune se imprimă spre 
binele copiiilor,iar cele negative spre nenorocirea lor. 

Copiii nu se nasc mincinoși,timizi sau neascultători.Aceste trăsături le dobândesc pe parcursul 
vieții,fiind determinate în special de influența pe care o au asupra lor părinții și mediul în care trăiesc. 

De felul în care părinții se ocupă și preocupă de copil depinde cât de deschis, curajos, dornic de 
cunoaștere și încrezător în sine și în lume va fi copilul. 

Relaționarea cu propriul copil este o condiție,cred eu, deosebit de importantă pentru dezvoltarea 
acestuia. Abilitatea de a-ți controla sentimentele agresive si de a nu pedepsi un copil în mod nejustificat 
este prioritar.Nu există părinți perfecți,însă poți să-i asiguri siguranță,liniște și să-i oferi atenția, căldura și 
afecțiunea și respectul tău.Dragostea și tandrețea,amintirile duioase își  au cuibul în casa 
părintescă.Dragostea este nu numai cheagul familiei,ci și calea cea mai eficientă a educației,dar...numai  
dacă ea e potrivită și cu măsură! 

Momentele de joc împreună cu el sunt așa de importante încât de multe ori comportamentele de 
joc sunt adoptate ca un stil de viață ce mai târziu se poate dovedi a nu fi cel optim unei integrări eficiente în 
grupuri și în societate. E necesar să-l facem să accepte așa cum trebuie și  înfrângerea și victoria.  

Caracterul copilului se construieste cu trudă și migală, așa cum construiești o casă, iar el va fi mai 
puternic dacă are o temelie solidă. Părinții și profesorii,prin activitatea lor stăruitoare, desfășurată cu 
pasiune și responsabilitate,vor pune temelia personalității copilului, prin cultivarea acelor trăsături care îi 
vor permite mai târziu să se orienteze  spre cele trei valori  fundamentale:adevărul, binele și frumosul. 
Copilul e precum un copăcel firav, plăpând, dornic de soare, însetat de ploaie și cu dorința de a da rod 
bogat. Învățătorul este unul din,,grădinarii ”care toarnă, strop cu strop, înțelepciune la rădăcina copiilor -
copăcei, ajutându-i să crească viguroși, bine educați, spre bucuria celor din jur.Profesionist fiind, știe să 
transfere copiilor setul său de valori, să scoată la lumină,, filonul de aur” al fiecărui copil, aplecându-se cu 
răbdare și dragoste asupra fiecăruia pentru că, bun psiholog, el știe că: 

"Unii copii sunt precum niște roabe, trebuie să fie împinși. 
Unii sunt precum barcutele: trebuie sa fie vaslite 
Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ții strâns de sfoară, vor zbura departe,sus. 
Unii sunt precum pisicuțele, tare multumite când sunt mângâiate. 
Unii sunt ca niște remorci: folositoare numai când sunt trase. 
Unii sunt precum baloanele:tare ușor de vătămat, de nu le mânuiești cu grijă. 
Unii sunt mereu de nădejde și gata să te-ajute"  
El.Schulman Kolumbus: “Este o chestiune de opinie”, împlinindu-și astfel menirea: “nu-i înveți pe 

alții ceea ce vrei, nu-i înveți ceea ce știi, îi înveți ceea ce ești!” 
Deși luăm în calcul multe aspecte ale faptului că vom fi părinți,nu putem conștientiza ce înseamnă 

aceasta până când nu devenim  și faptic părinte. 
Nu este greu să fii părinte.  

 Este greu să fii un părinte împlinit,adică să-ți înveți copiii  să respecte ordinea,să asculte de 
bunăvoie,să facă fiecare lucru la timpul său,să fie cumpătați, sinceri, mereu curați,conștiincioși, 
responsabili, să gândească drept și curat.      
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 Să fiu capabilă să-mi percep proprii copii într-un mod realist și diferentiat,să fiu multumită că am 
făcut tot ce a depins de mine pentru ca ei să reusească în viață,să le  ofer ce pot  mai bun,să-i văd că au  
realizat mai mult decât am făcut eu...astea sunt lucrurile care mă frământă mereu. 
 Andrei Berge consideră că ”pentru a fi educatori perfecți,ar trebui  să fim conștienți nu numai de 
ceea ce se petrece înăuntrul nostru,dar și de ceea ce simt cei cărora ne adresăm.” 
Nu există copii buni și copii slabi,ci există copii buni  la lucruri diferite.Fiecare copil este diferit și nu poate fi 
comparat decât cu sine însuși. Și,totuși, câteva lucruri esențiale îi fac să se simtă asemenea:toți au nevoie 
de dragoste,de securitate,de îngrijire și de exercițiu. Toți simt nevoia de recunoaștere și acceptare. Toți 
caută un sprijin în adult și chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură ce își 
dezvoltă încrederea în sine și dobândesc propria experiență. 

Dragi părinți-dumneavoastră nu uitați 
 Că doar prin copii rămânem în suflet  curați, 
Prin ei ne amintim mereu de ea, 
De cel mai frumos anotimp al vieții:copilăria. 
Ei au darul de a ne face să ne amintim 
Că în suflet rămanem copii chiar dacă îmbătrânim. 
Priviți-i pe cei mici cât sunt de diferiti 
Dar toți la școală în același scop reuniti. 
Gândiți-vă că de peste umăr vă zâmbește propria copilărie 
Pe care o păstrați în suflet cu intensă bucurie. 
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ŞCOALA-PARTENERUL FAMILIEI 
Belciug Marilena – profesor 

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 
 

 „Aminteşte-ţi că înainte de a îndrăzni să începi a forma 
un om, trebuie să te fi făcut tu însuţi om, trebuie să 

găseşti în tine pe care să-l dai” (J.J. Rousseau) 
 

 Un rol covârşitor în devenirea fiinţei umane revine şcolii şi familiei. Considerată şi celula de bază a 
societăţii familia nu există cu adevărat decât prin copiii săi. Nimeni nu ne învaţă "meseria" de părinte! 
Fiecare urmează această "şcoală" atunci când îşi creşte copiii. Familia trebuie să se implice  activ în 
educarea copiilor. Există trei tipuri de implicare a părinţilor în educaţia copiilor lor: părinţii ca primi 
educatori acasă (familia fiind prima şcoală a copiilor), părinţii ca parteneri ai şcolii şi părinţii ca avocaţi ai 
copiilor în societate.  
 Educaţia în familie începe prin realizarea scopului de ansamblu al educaţiei, ea constituind temelia 
peste care se vor suprapune toate velelalte influenţe educative. Familia oferă copilului primele informaţii 
despre lumea ce-l încojoară, primele norme si reguli de conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar 
trebuinţelor şi dorinţelor sale. 
 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct-prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect-prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi-pe 
care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare- precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale („cei şapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra 
copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu 
diferite norme şi valori sociale. Strategiile educative din familie  determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
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 În perioada şcolarizării, randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură de posibilitatea 
oferită copilului de a învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferitele împrejurări de viaţă din 
afara acesteia în care va fi pus în mod conştient de părinţi. 
 Chiar modul în care se dă sprijinul la învăţătură are o mare influenţă în dezvoltarea capacităţilor 
psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce 
îi creează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă, alţii au o atitudine rigidă, ceea ce îl inhibă, 
frânându-i dezvoltarea gândirii. 
 Părinţii îşi influenţează în caracteristicile lor comune. Astfel, dacă un părinte este perceput de copil 
ca afectuos, corect şi talentat, şi copilul presupune că şi el posedă una sau mai multe dintre aceste 
trăsături. Dimpotrivă, copilul care îşi consideră părintele nedrept în aplicarea pedepselor, lipsit de talente, 
şi se simte respins de acesta, se simte ruşinat pentru că presupune că şi el are unele dintre aceste trăsături 
indezirabile. În sprijinul acestei ipoteze vine observaţia că toţi copiii se supără dacă cineva le critică familia. 
 Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la necesitatea 
cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. 
Urmărind aspectele comune, speciale si diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, 
sprijini si dezvolta personalitatea copilului cu o singura condiţie - colaborarea cu şcoala. 

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea copilului. Au 
supravieţuit sedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare 
bune si foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, 
pentru că şcoala are acelaşi rol educativ. Cu intrarea în şcoala (de la varsta de 6 ani) problemele muncii de 
educaţie devin mai complexe si odată cu ele si rolul familiei, şcoala constituind pentru copil un nou mediu 
căruia trebuie sa i se adapteze si care va influenţa enorm dezvoltarea sa. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie înseamnă punere de acord, fiecare partener trebuie să vină în 
întâmpinarea dorinţelor celuilalt. Pentru ca acest lucru să fie posibil părinţii trebuie să ia legătura cu şcoala 
nu doar atunci când sunt convocaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite 
greutăţi. Părinţii trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii care-i implică pe copiii lor 
(serbări, concursuri, spectacole, festivităţi, etc.), să sprijine şcoala, dacă nu material, cel puţin printr-un vot 
de încredere, să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei acasă, să manifeste 
disponibilitate de a participa la cursuri cu caracter educativ realizate de şcoală pentru părinţi, etc. 

Realitatea cotidiană ne prezintă un declin sumbru în planul valorilor pedagogice. Influenţe negative 
pot apr in rândul familiei, al şcolii, în anturaj şi audiovizual. 

În familie: şomajul, sărăcia şi numărul mare de familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al 
educaţiei se răsfrâng asupra copilului, determinând „armonia” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii 
părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul. 

În şcoală- deşi există un consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra 
informativului, preocupările educative sunt uneori neglijate sau plasate în derizoriu. 

În comunitate, anturajul este puternic marcat de climatul social: delicvenţa juvenilă este în 
creştere, fumatul, consumul de alcool şi vagabondajul au câştigat teren şi printre tinerii de vârste fragede. 

Audiovizualul- îşi pune amprenta asupra a ceea ce gândeşte, simte şi face copilul. 
În ansamblul agenţilor educativi, şcoala, se ştie, joacă un rol esenţial. Dar o şcoală de calitate şi de 

succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei şcoală-familie-comunitate. 
Această relaţie poate fi din ce în ce mai periclitată în condiţiile actuale, din următoarele motive: 
a) climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii 

în valori, a stresului cauzat de toate acestea; 
b) unii părinţi aşteaptă încă „totul” de la şcoală; 
c) neînţelegându-şi corect rolurile- mai exact noile roluri, cadrele didactice şi părinţii se 

învinovăţesc reciproc. uneori şcoala îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, 
pretenţii exagerate şi chiar agresivitate, iar părinţii, fie că le pretind învăţătorilor o atitudine mai 
intransigentă faţă de elevi, confruntând dialogul democratic elev-învăţător cu familiarismul păgubos, fie le 
impută insuccesele elevilor, neînţelegând exigenţele prezentului; 
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d) literatura pedagogică pentru părinţi este puţin reprezentată pe piaţa cărţii sau nu este 
valorificată de factorii responsabili. 

O modalitate reală şi firească a colaborării cu şcoala este înfăptuită prin controlul copiilor de către 
părinţi. În şcoală acest control se efectuează zilnic, la fiecare materie, există deci o preocupare constantă şi 
sistematică pentru această problemă. Dar acasă? Unii părinţi consideră că aceasta este sarcina şcolii, iar 
alţii se scuză că nu o fac, deoarece nu au competenţa necesară pentru a realiza un control de fond. În 
discuţiile noastre cu aceşti părinţi noi trebuie să le explicăm că nimeni nu le poate pretinde un control 
asupra calităţii temelor şi lecţiilor, dar unul asupra cantităţii acestora, asupra efectuării sau neefectuării lor, 
este absolut necesar, pentru a preveni situaţia obişnuinţei de a nu le efectua. 

Părinţii au datoria să-şi controleze copiii nu numai asupra modului în care îşi îndeplinesc obligaţiile 
şcolare, ci şi asupra relaţiilor pe care le au în afara şcolii, cu alţi copii, şi, uneori, şi cu adulţii. 

 Unii părinţi consideră că este suficient să asigure copilului hrana, îmbrăcămintea, încălţămintea şi 
supravegherea pregătirii temelor. Cei mai mulţi cred că un copil îşi găseşte uşor ocupaţie pentru timpul 
liber, dar de la monotonie la nechibzuinţă nu este decât un pas.Acestea duc la apatie, lene, boli psihice. 
Televizorul înlocuieşte de cele mai multe ori deplasarea la un spectacol, internetul ia locul lecturări unei 
cărţi, jocurile pe calculator iau locul jocului cu alţi copii unde are posibilitatea să socializeze.Petrecerea 
timpului liber în faţa calculatorului şi televizorului duce la sedentarism şi crează dependenţă. 

Profesorul trebuie sã ţinã cont în orice moment de elevii sãi, trebuie sã-i ajute sã gãseascã solutii 
la problemele lor si sã-i orienteze pe drumul cel bun, stimulându-i sã se autodepãseascã. 

O şcoala eficientă este partenera elevului, valorizând respectarea identităţii sale cu familia, 
recunoscând importanta acesteia şi căutând să atragă în procesul didactic toate resursele educative ale 
societăţii, pe care le identifică, le implica şi le foloseşte activ. 

 În  devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi cooperarea factorilor 
educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de instituţii în formarea lui în 
spiritul valorii societăţii în care trăieşte. 

,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai tărziu să lumineze cu o lumină proprie”   

PLUTARH 
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COLABORAREA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE. PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE: FAMILIE-ŞCOALĂ-COMUNITATE 

 
 Şarpe Stela – profesor învăţământ liceal 

Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova 
 

Integrarea europeană a României presupune, pe lângă avantajele inerente, asumarea şi ducerea la 
bun sfârşit a unor angajamente prin care să ne racordăm la realităţile şi standardele învăţământului 
occidental. Un învăţământ modern, de tip european, presupune însă şi flexibilizarea modului de concepere 
şi înţelegere a fenomenului educaţional. În acest context, se cere reevaluată întreaga activitate educativă 
formală şi informală, ale cărei noi coordonate trebuie centrate pe principalul beneficiar al actului educativ, 
elevul, viitor cetăţean al spaţiului european. 

    Ritmul trepidant de viaţă impus de schimbările socio-economice din ultima perioadă, prezintă şi 
aspecte negative, ca de exemplu “absenţa” părinţilor în educaţia copiilor. Sondajele realizate în ultima 
perioadă arată că majoritatea părinţilor nu mai au timp să-şi ajute copii la rezolvarea sarcinilor şcolare şi, 
mai mult decât atât, unii consideră şcoala singura responsabilă de educaţia şi viitorul copiilor. Astfel, dacă 
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ceva nu merge în dezvoltarea şi educaţia copilului se consideră că profesorii sunt singurii responsabili 
pentru acest impas neplăcut. Dezinteresul şi sărăcia sunt doar două dintre motivele care au drept 
consecinţă rezultate la învăţătură din ce în ce mai slabe, număr mare de absenţe, părăsirea şcolii înainte de 
absolvire, probleme de comportament în şcoală şi în afara ei, anturaj periculos, prostituţie, probleme cu 
alcoolul şi drogurile. Părinţii elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen şi nu dispun toţi de 
aceleaşi mijloace pentru a se implica în mod activ în activităţile şcolii. Cooperarea lor cu mediul şcolar 
trebuie, deci, să ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor lor. Anumiţi părinţi sunt 
pregătiţi să consacre mai mult timp şi energie pentru participarea la activităţi. Unii dintre ei nu sunt 
disponibili decât în mod punctual şi pot să participe la un eveniment special (de exemplu, să însoţească 
grupul de elevi cu ocazia vizitării unui muzeu). Alţii dispun de suficient de mult timp liber, energie şi 
cunoştinţe pentru a putea aduce o contribuţie mai importantă şcolii. Unii pot veni în clasă pentru a susţine 
o expunere pe o anumită temă (legată de cultura lor, locul lor de muncă sau de timpul liber). Alţii sunt 
pregătiţi să se implice în animarea grupurilor de întrajutorare de părinţi, abordează probleme particulare 
(de exemplu, în calitate de mediatori între şcoli şi alte familii din comunitatea lor).    

Educaţia nu este numai pregătirea şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de 
influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Ele construiesc, 
modelează şi transformă personalitatea, dar e necesară corespondenţa cu nevoile şi cerinţele individuale. 
Educaţia este eficientă atunci cînd consideră copilul în centrul ei ca parte activă şi motivată la propria 
devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, ea are nevoie de 
familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. Totuşi rolul 
familiei nu trebuie diminuat, el este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe aproape toată viaţa. 
  Încă din antichitate, Platon în „Protagoras” şi Aristotel în „Politica”, iar mai târziu Jan Amos 
Comenius meţionau că procesul educativ este eficient doar atunci când familia, şcoala şi comunitatea îşi 
vor unifica eforturile.  

Familia reprezintă prima şcoală a copilului deoarece contribuie la formarea concepţiei despre viaţă, 
a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori educaţionale. În prezent, se 
pune un mare accent pe stabilirea de parteneriate între şcoală şi familie în scopul creşterii calităţii 
procesului educativ. Din punctul meu de vedere, iniţiativele în acest sens rămân la stadiul de teorie 
deoarece lipsa de interes şi de implicare a părinţilor în procesul educativ este o realitate dureroasă cu care 
ne confruntăm. Situaţia este mai dramatică pe perioada anilor de liceu. Mulţi părinţi vin la prima şedinţă 
care se organizează în clasa a IX-a apoi îşi mai aduc aminte de copii în clasa a XII-a. Oricum, şedinţele cu 
părinţii, de multe ori sunt doar o formalitate. De obicei, vin părinţii elevilor cu rezultate bune şi fără abateri 
disciplinare. Pe de altă parte, am constatat că sunt mai eficiente discuţiile particulare cu părinţii.                 

Dacă situaţia unui elev este gravă, bineînţeles că iau legătura cu părinţii. Când le spun de ce i-am 
căutat rămân uimiţi. Nu le vine să creadă că elevul are probleme. Îşi justifică lipsa de interes pentru situaţia 
şcolară a copilului prin faptul că în şcoala generală a avut note mari, că a intrat la liceu cu o medie foarte 
bună, că are o soră/frate mai mare care învaţă foarte bine, că l-a întrebat mereu ce note are, că îi oferă tot 
ce n-au avut ei, că a avut încredere în copil  pentru că nu le-a făcut probleme vreodată. Şi, după ce termină 
lista de justificări pentru lipsa de interes faţă de situaţia şcolară a propriului copil, părintele îl întreabă pe 
diriginte „cu nevinovăţie”: „Da’ de ce nu m-aţi chemat la şcoală mai devreme?”. Uneori, părinţii sunt un pic 
mai agresivi şi dau vina tot pe diriginte: „Trebuia să mă anunţaţi mai devreme!”. Apoi îl întreabă pe diriginte 
dacă a organizat vreo şedinţă cu părinţii, încercând parcă să-l scoată vinovat tot pe diriginte. Bineîneţeles că 
dirigintele a organizat şedinţe cu părinţii. „Ah, n-am ştiut, copilul nu mi-a spus nimic!”, răspunde părintele 
parcă dezamăgit că nu poate arunca vina pe diriginte. Asta e mentalitatea celor mai mulţi dintre părinţi: nu 
vin la şcoală decât dacă sunt solicitaţi de profesor, rareori din propria iniţiativă. Uneori, părinţii chemaţi la 
şcoală pentru a discuta rezultatele slabe sau abaterile disciplinare ale copiilor lor, aceştia le iau apărarea, 
aducând scutiri medicale pentru absenţele nemotivate şi invocând tot felul de motive pentru a le acoperi 
„faptele”. Probabil fac acest lucru pentru că sunt conştienţi că sunt şi ei vinovaţi pentru situaţia copiilor 
pentru că nu prea au timp să se dedice propriilor copii.              

Într-adevăr, în calitate de diriginte, poţi stabili diverse modalităţi pentru a menţine legătura cu 
părinţii elevilor. Nu are justificare dirigintele care nu informează părinţii la timp despre eventualele 
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probleme grave cu care se confruntă copiii lor la şcoală. Nu aceasta este problema. Problema este lipsa de 
interes a părinţilor pentru situaţia şcolară a propriului copil. Problema este că părinţii aşteaptă prea mult de 
la şcoală, lasă totul în seama profesorilor şi nu fac nimic pentru dezvoltarea unei relaţii mai strânse cu 
şcoala. Problema este mentalitatea multora dintre părinţi care consideră că şcoala este singura 
responsabilă de educaţia copiilor. „Aşa te învaţă la şcoală?”, îl ceartă un trecător pe copilul care aruncă 
hârtia pe jos sau vorbeşte urât pe stradă.            

În urma unor chestionare aplicate părinţilor rezultatele au fost următoarele: peste 80% dintre 
părinţi nu ştiau cu ce medie încheiaseră copiii lor precedentul an şcolar (ştiau doar că nu au avut corigenţe 
pe vară şi asta le-a fost suficient), peste 85% dintre părinţi nu ştiau care sunt disciplinele considerate dificile 
de copiii lor, nu ştiau care sunt materiile pentru care manifestau interes sau activităţile extraşcolare în care 
erau implicaţi, peste 90% dintre părinţi au răspuns că relaţia dintre şcoală şi familie se reduce la informarea  
părinţilor de către diriginţi a situaţiei şcolare a copiilor lor.        Un rol deosebit, atât pentru colaborarea 
familie-şcoală şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, 
a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi 
după scopurile lor, astfel: ca grup de susţinere a şcolii, în probleme needucaţionale; ca grup de cooperare 
care consideră educaţia ca un proces comun în care părinţii şi profesorii sunt parteneri, care decid 
împreună viitoarele programe; ca grup de apărare a intereselor care consideră că părinţii au interese ce 
trebuie promovate în raport cu interesele altor grupe.  

Cele mai frecvente obiective ale asociaţiilor nationale de parinţi sunt:   
a) sensibilizarea părinţilor privind drepturile şi îndatoririle lor, influenţa  comportamentului lor 

asupra copilului; 
 b) informarea părinţilor prin publicaţii, radio şi televiziune privind problemele specifice;  
 c) formarea părinţilor prin cursuri destinate acestora, consultaţii (la sediu, telefonic, prin publicaţii) 

pe probleme de interes (medicale, juridice, psihologice etc.);  
d) reprezentarea părinţilor (reprezentanţii sunt obligati să apere interesele celor pe care îi 

reprezintă, să raporteze periodic acestora problemele dezbătute în consiliul de participare şcolară).  
Cea mai simplă formă de colaborare a şcolii cu familia o constituie vizita cadrului didactic în familie 

şi a părinţilor la şcoală.  
 Parteneriatele şcoală-familie-comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii, părinţii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii sunt parteneri în educaţie. Aceste parteneriate joacă un rol esenţial în procesul de 
educaţie al elevilor. Colaborarea dintre şcoală şi familie joacă un rol important decisiv în educarea elevilor 
pentru integrarea în societate. Dar, din păcate, în ultima vreme, asistăm la o îndepărtare a familiei de 
şcoală. Trebuie găsite soluţii pentru ca familia să devină un factor care să se implice activ în procesul 
educaţional.  

Consider că o soluţie ar fi şi participarea elevilor la activităţi extracurriculare care îi atrag, activităţi 
care se desfăşoară în cadrul unor parteneriate între şcoli din aceaşi localitate sau localităţi din judeţe 
diferite. 

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii, a grupurilor  şi a 
clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. Cercetările desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa 
arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiarii sunt toţi. 
Parteneriatele dintre şcoli, comunităţi, familii, agenţi economici, etc. pot: 

• ajuta profesorii în munca lor; 
•  perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
• îmbunătăţii programele de studiu şi climatul şcolar; 
• conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunitaţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale, disponibilităţilor afective şi practice în vederea 

instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; 
• educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi 

toleranţei, al schimbului liber de opinii;  
• aportul creativ la viaţa comunităţii;  
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• găsirea unui echilibru între sfera publică şi cea privată, între libertatea individuală şi solidaritate;  
• să formeze deprinderi elevilor de a lucra în echipă în scopul întocmirii unor materiale ce vor fi 

prezentate în cadrul proiectului. 
Şcola noastră a încheiat o serie de parteneriate care ajută profesorii în rolul pe care îl au,  astfel 

încât  elevii să dobândească competenţe adecvate faţă de cerinţele societăţii.  
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Motto: „Prezenta pãrinţilor poate transforma cultura şcolii.” S. L. Lightfoot 
  
„Pentru noi, pãrintii sau adultii care trãim alãturi de un copil sau îl însotim de-a lungul vietii, 

provocarea constã în a-i permite sã realizeze actul cel mai dureros pentru fiecare, acela de a creste si de a 
se diferentia de noi. Îl autorizãm astfel sã ne pãrãseascã, sã se despartã de noi, sã se îndepãrteze, pentru a 
întâmpina riscurile si minunile vietii.” (Jacques Salome) 

În aceastã lume în permanentã schimbare, aflatã sub presiunea competitiilor de orice fel, pãrintii, 
educatorii, oamenii de afaceri, comunitãtile locale, statele si guvernele nationale se strãduiesc împreunã sã 
încurajeze sistemele de îmbunãtãtire a educatiei, pentru a-i ajuta pe copii sã se dezvolte. Unul dintre 
mijloacele de îndeplinire a acestui scop, implicarea familiei în educatie, a existat de generatii. 

Familiile trebuie sã fie implicate în îmbunãtãtirea învãtãrii acasã, precum si în scoalã, dacã avem 
copii care vor sã devinã persoane instruite. Familiile pot întãri învãtarea acasã, prin implicarea în scolile în 
care studiazã copiii lor, încurajându-i pe acestia sã participe la lectii si sustinându-le interesul pentru 
discipline incitante si lãrgindu-si propriile abilitãti parentale. 

Toate acestea sunt utile, pentru cã familiile în societatea modernã se confruntã cu solicitãri 
ridicate, cu o competitie crescutã pentru obtinerea atentiei din partea copiilor lor, precum si cu poveri 
economice, care forteazã tot mai multi pãrinti sã lucreze în afara cãminului si limiteazã serios timpul pe 
care acestia îl petrec cu copiii lor. Se stie cã nu de putine ori se înregistreazã o lipsã de comunicare între 
scoalã si familii si cã adesea practicile scolare esueazã în a veni în întâmpinarea nevoilor multor familii de 
elevi. 

Școlile pot, si chiar joacã un rol important în întãrirea acestor interdependente. Pãrintii se întorc 
cãtre scoalã pentru a fi îndrumati. Când cadrele didactice si conducerea scolii sunt dornici sã-i atragã pe 
pãrinti, atunci rezultatele copiilor se îmbunãtãtesc. 

Familiile trimit copiii la scoalã, acolo unde sperã ca ei sã-si dobândeascã instrumentele necesare 
pentru a reusi în viatã. ªcolile preiau copiii si-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun cã le va fi 
furnizat sprijinul de care acestia au nevoie pentru a creste si a învãta. Cercul acesta în care casa si scoala îsi 
împart actiunea asupra capacitãtii copiilor, este unul ce a fost considerat centrul dezvoltãrii, al dezbaterilor 
si al obtinerii informatiilor de orice naturã. Majoritatea institutiilor educationale au un grup formal de 
legãturã scoalã-familie, fie cã este comitetul de pãrinti, consiliul scolii sau „camera pãrintilor”. Relatiile sunt 
denumite diferit: „implicare parentalã”, „parteneriat”, „relatie scoalã-familie”, dar toate reprezintã 
convingerea cã dacã adultii –în cadrul celor douã institutii-comunicã si colaboreazã, atunci cei care vor avea 
de câstigat sunt numai si numai copiii. 

Termenul de „parteneriat scoalã-familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã scolile, familiile si 
comunitãtile împart responsabilitãtile care vizeazã copiii, prin suprapunerea sferelor de influntã. Ele pot fi 
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separate, în cazul în care institutiile respective îsi alocã foarte putin în ceea ce priveste resursele, scopurile 
sau responsabilitãtile sau se pot suprapune creând un spatiu pentru activitãtile de parteneriat. 

Realitatea de zi cu zi a familiei este diferitã azi de cea a generatiilor anterioare. Pãrintii si copiii îsi 
petrec mult mai putin timp împreunã si aproape toti adultii se confruntã cu o permanentã dorintã de a 
echilibra cererile vietii de familie, cu cele ale slujbei. Într-o vreme în care pãrintii se aflã sub presiuni 
fantastice, care-i fac mai putini capabili sã participe la viata copiilor lor, existã o nevoie si mai mare de a se 
implica, mai ales în educatie. 

Şcolile trebuie sã rãspundã nevoilor pãrintilor si sã le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei sã 
se poatã implica în procesul de învãtare al copilului. În acelasi timp, pãrintii trebuie sã încetineascã ritmul 
vietii cotidiene, acordând mai multã importantã detinerii de cãtre urmasii lor a unei educatii. E util ca ei sã 
serveascã drept model pentru copiii lor. 

Cercetãrile aratã cã, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când pãrintii sunt 
parteneri în educatia copiilor lor, rezultatele determinã performata elevilor, o mai bunã frecventare a scolii, 
reducerea ratei de abandon scolar si scãderea fenomenului delicventei. 

Iatã si câteva actiuni concrete pe care pãrintii, scoala si comunitãtile le pot întreprinde pentru a-i 
ajuta pe copii sã învete: 

Sã elaboreze un program zilnic pentru teme. Sã existe un loc linistit de studiu, fãrã TV sau radio. Sã 
se descurajeze convorbirile telefonice din timpul lucrului. Pãrintii sã încurajeze eforturile copilului si sã fie 
disponibili sã le rãspundã la întrebãri, precum si sã discute cu ei ceea ce si-au însusit; 

Sã citeascã împreunã cu copilul. Sã-l ducã pe acesta la bibliotecã si sã-l ajute sã-si gãseascã cãrtile 
potrivite. Studiile aratã cã atunci când pãrintii le citesc copiilor sau îi ascultã cum citesc, în mod frecvent, 
performantele acestora se îmbunãtãtesc. 

Sã foloseascã televizorul cu întelepciune. Sã stabileascã anumite ore pentru privit la TV si sã-l ajute 
pe copil sã-si aleagã programele potrivite. Sã selecteze programele, pe care sã le urmãreascã si sã discute 
împreunã subiectele respective; 

Sã pãstreze legãtura cu scoala. Nu trebuie sã lase scoala sã fie cea care-i anuntã cum se descurcã 
copilul. Sã stie ce învatã copilul, care-i sunt temele si cum si le rezolvã; 

Sã-i laude pe copii, sã le aprecieze efortul. Sã-i încurajeze sã persevereze. Sã cultive acasã o 
atmosferã caldã si suportivã, dar în acelasi timp sã stabileascã si standarde referitoare la modul de 
elaborare a temelor; 

Sã le vorbeascã adolescentilor. Sã le cunoascã prietenii si locurile în care îsi petrec timpul liber. Sã-i 
sprijine în activitãtile extracurriculare. Sã-i implice în activitãtile familiei. 

Copiii si pãrintii pot învãta multe unii de la altii doar printr-o simplã actiune de comunicare. Adultii 
ar trebui sã le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând despre importanta unora, precum: 
onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea, pãrintii îsi ajutã copiii sã decidã singuri si sã adopte cele 
mai bune solutii. 

Şcolile ar trebui: 
Sã încutajeze familiile si profesorii sã stabileascã acorduri de învãtare. Acestea ar trebui sã 

defineascã scopurile, expectatiile si responsabilitãtile împãrtãsite ale scolilor si pãrintilor, ca parteneri egali 
la succesul elevilor; 

Sã instruiascã pe cei din conducerea scolii. ªcolile bune valorizeazã implicare parentalã si îi cautã pe 
pãrinti. Cel mai adesea, scolile îi contacteazã pe acestia doar când sunt probleme. În dezvoltarea unui 
parteneriat va fi necesarã instruirea directorilor, cadrelor didactice si a altor membri din conducerea scolii, 
precum si a pãrintilor, în scopul de a-i ajuta pe toti colaboratorii sã obtinã abilitãtile necesare; 

Sã ofere teme, care sã-i atragã pe pãrinti. Cele pe termen lung i-ar implica pe acestia în procesul de 
învãtare, astfel încât i-ar putea ajuta, de pildã, sã-si construiascã arborele genealogic, reconstruindu-si 
istoria familiei; 

Sã existe programul de lucru din scoalã. Rãmânând deschise dupã-ameazã, seara si la sfârsitul 
sãptãmânii, scolile permit elevilor si familiilor sã se angajeze în activitãti de învãtare si recreative si oferã 
programe de educatie a adultilor si de instruire a pãrintilor; 
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Sã acorde pãrintilor dreptul de a decide. Ar putea sã se implice în hotãrâri care privesc scolarizarea 
copiilor. ªcolile pot prezenta optiuni, pentru ca pãrintii sã se angajeze individual sau colectiv în luarea de 
decizii referitoare la scopurile si standardele copiilor si cele ale institutiei de învãtãmânt; 

Sã creeze un centru de resurse pentru pãrinti. Sã desemneze o zonã în scoalã unde sã invite pãrintii 
sã împãrtãseascã experientele celorlalti si sã lucreze cu profesorii si conducerea scolii în activitãtile specifice 
institutiei respective de învãtãmânt. 

Iatã si câteva principii fundamentale ale colaborãrii familie-scoalã: 
Copiii sã se implice ca participanti activi în interactiunile familie-scoalã, centrate pe învãtare;  
Sã ofere tuturor pãrintilor oportunitãti de a participa activ la experientele educationale ale copiilor, 

chiar dacã vin sau nu la scoalã; 
Colaborarea familie-scoalã sã fie folositoare pentru rezolvarea problemelor dificile si drept cadru de 

sãrbãtorire a realizãrilor, a performantelor deosebite; 
Relatia dintre cele douã institutii atât de importante sã constituie fundamental restructurãrii 

educationale si a reînnoirii comunitãtii; 
Eficienta profesionalã a cadrelor didactice, a administratorilor si a întregului personal al scolii sã fie 

maximizatã prin dezvoltatea unor abilitãti concrete, esentiale conexiunii cu pãrintii si comunitatea. 
Îmbunãtãtirea relatiei scoalã-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învãtãmântului 

românesc. În conditiile în care scoala reprezintã pionul principal al educatiei tinerei generatii, dar nu 
suficient, educatia de tip familial devine necesarã cu atât mai mult cu cât bazele formãrii personalitãtii se 
pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protectie în functie de 
abilitãtile pe care le dezoltã, climatul educational si afectiv existent la nivel familial. 

Acordul familiei cu scoala înseamnã gãsirea în comun a unei solutii care sã corespundã atât 
intereselor copilului si familiei cât si scolii si societãtii. Modul în care sunt prezentate, comentate, 
argumentate informatiile de cãtre pãrinti, influenteazã opiniile si atitudinile copiilor. 

Bibliografie: 
Adina Bãran-Pescaru - „Parteneriat în educatie familie-scoalã-comunitate”, Editura Aramis, 2004. 
HH Stern, - “Educatia parintilor in lume”, Editura Didactica si Pedagogica, 1972. 

                                                                                                               
UMBRA PASILOR MICUTI... - PROIECT DE PARTENERIAT SCOALA -FAMILIE 

 
Stanciu Constantina Ileana – profesor învăţământ primar 

Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova 
PARTENERII PROIECTULUI: 
Părinţii şi bunicii 
Scolarii de la clasa pregatitoare C 
Profesor.Stanciu Constantina Ileana 
Director: prof.Maria Dasu 
COORDONATOR PROIECT: Stanciu Constantina Ileana 
 
ARGUMENT 
“Nu zidurile fac o scoala, ci spiritul ce domneste intr-insa” (Ferdinand I)  
Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât părinţii cât şi profesorii 
trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care le folosesc 
pentru a-i putea creşte corect pe copii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influenţele negative 
sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu şcolarii, trebuie să ştim să le descoperim 
trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe 
încredere, dar mai ales pe respectul reciproc. 
Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie 
de aceea legătura dintre scoala şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar profesorul să cunoască 
foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru a putea colabora. 
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Parteneriatul dinte scoala şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, fără pericolul de eşec şcolar 
mai târziu. Scolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa 
familiei în cadrul scolii va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 
Parteneriatul scoala – familie, acţiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de către familie a 
activităţilor desfăşurate în scoala nu fac decât să ducă la o mai bună formare a scolarului ce urmează a se 
forma pentru viaţa de adult. 
SCOPUL PROIECTULUI 
           Colaborarea dintre familie şi scoală pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 
şcolarului.  
OBIECTIVE GENERALE 
           Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între şcolari, părinţi şi 
profesori. 
           Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale scolarilor, dar şi eliminarea 
discriminărilor de orice natură. 
OBIECTIVE SPECIFICE 
    Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului; 
    Derularea unor activităţi specifice, pregatite pentru stimularea unor procedee de colaborare între 
membri. 
      Cunoasterea individuală a copiilor pentru o mai bună colaborare scoala - copil, scoala – familie. 
PARTENERI IMPLICAŢI 
Parinţii, bunicii 
Scolarii de la grupa pregatitoare 
Profesorii de la clasa 
Director 
OBLIGAŢII COLATERALE 
-Profesorul are obligaţia de a fi prezentă la activităţile întreprinse ; 
-Are obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri şi lecturări de 
materiale; 
-Părinţii participă de bună voie la acţiunile desfăşurate la grupă, dar au obligaţia de a asigura mijloacele 
necesare pentru preşcolari. 
-Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor probleme de tip 
educaţional; 
Durata parteneriatului : cinci luni (an şcolar 2010-2011); 
GRUP ŢINTĂ: Părinţi, bunici, şcolari, profesori; 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: SCOALA GIMNAZIALA”TRAIAN”CRAIOVA 
RESURSE: 

 UMANE - şcolarii de la grupa pregatitoare 
                  - profesorii  
                   - Părinţii scolarilor; 
* MATERIALE - cărţi, pliante, reviste, fişe, calculator, ecusoane; 
* FINANCIARE - bugetul minim alocat de membrii proiectului; 
MODALITATI DE REALIZARE 

   Şedinţe cu părinţii ; 
   Lectorate pe diverse teme; 
   Vizite; 
   Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii; 
   Sărbătorirea onomastică şi a zilei de naştere a copiilor; 
   Expoziţii cu lucrările copiilor; 
   Serbările realizate în diferite momente ale anului 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 
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Întâlnirea se va desfăşura lunar, pe o perioadă de cinci luni, timp de o oră, moment în care se vor discuta 
temele propuse. 
La finalul fiecărei întâlniri, profesorul anunţă teme pentru luna viitoare, pentru a le da posibilitatea 
părinţilor de a se pregăti cu materiale şi noutăţi. 
Se vor distribui diferite fişe  de observaţie, chestionare şi alte modalităţi de evaluare.CALENDARUL 
ACTIVITATILOR DESFASURATE 

Perioada/ 
Tema 

         Obiective Modalităţi de 
realizare 

Locul 
desfăşurării 

Responsabilităţi 

Septembrie 
“Aşa este 
copilul 
meu” 

-să luăm la cunoştinţă 
regulile şi obligaţiile 
fiecărui membru în parte; 
-stabilirea opţionalelor ; 
-realizarea unei scurte 
caracterizări a şcolarilor; 
- lecturarea unui referat 
cu tema “Copilul şi 
violenţa infantilă” 

Şedinţa cu părinţii 
Expuneri  
 
 
 
Lectorat  
Masa rotundă 

scoala  
Sala de clasa  

Dirijarea întâlnirii   
Prezentarea temelor din 
proiect 
Distribuirea unor 
chestionare pentru 
părinţi 
Coordonarea activităţii 
realizate. 
Discutarea unor 
probleme survenite în 
urma discutării cu 
părinţii  

Octombrie 
“Mâini 
dibace” 

Realizarea unei activităţi 
practice, împreună cu 
părinţii  

Activitate 
colaterală cu 
părinţii  

Sala de clasa  Coordonarea activităţii 
derulată împreuna cu 
părinţii  
Observarea unor 
neajunsuri şi 
ameliorarea acestora. 

Noiembrie  
“Copilul 
hiperactiv” 

Prezentrea unor referate 
specifice temei propuse  
Intâlnirea cu medicul 
specialist pentru mai 
multe lămuriri 

Întalnirea cu 
medicul 
 Masa rotundă  
Lectorate  
Expuneri  

Sala de grupă  
Curtea din jurul 
scolii 

Luarea la cunoştinţă a 
micilor probleme ale 
şcolarilor 
Chestionar dat 
părinţilor pe tema: 
”Copilul meu” 

Decembrie  
“Uite vine 
Moş 
Crăciun” 

Participarea la serbarea 
de Crăciun 

Serbare de 
Crăciun  
Expuneri 

Sala de clasa Organizarea unei serbări 
specifice  
Prezentarea temei 
pentru luna viitoare 

Ianuarie 
“Universul 
copilăriei” 

Discutarea unor probleme 
întâmpinate pe parcursul 
celor 5 luni si soluţionarea 
acestora 
Stabilirea unor norme de 
comportare pentru viitor 

Masa rotundă  
Expuneri   
Relatări 

Scoala  Participarea la masa 
rotundă cu idei noi, cu 
observaţii pentru copii 
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FAMILIA-ȘCOALA FACTORI AI SOCIALIZĂRII 
            

      Ionela Ocoleanu- profesor pentru învățământ primar 
      Nicoleta Truță- profesor pentru învățământ primar 

      Școala Gimnazială Nr.1 Mîrșani- Dolj 
 
Cercetările au demonstrat că un nou născut are capacitatea să devină membru al societăţii, însă 

această capacitate poate fi realizată numai prin interacţiune cu alte fiinţe umane. În primii ani de viaţă un 
om este dependent complet de alţi oameni pentru a putea supravieţui, a-şi satisface nevoile fizice de bază 
fără de care el nu poate supravieţui; îşi satisface nevoia de interacţiune  fără de care capacitatea lui este 
pierdută şi comportamentul normal este imposibil de realizat, a învăţa informaţia de bază  de care are 
nevoie pentru a supravieţui în societate. 
 Cum se încadrează omul într-o structură socială în continuă transformare, ce se întâmplă cu 
individualitatea sa în cadrul acestui proces, cum este pregătit şi format pentru a răspunde acestor cerinţe, 
care este specificitatea stabilite între el şi ceilalţi membri ai societăţii la diferite nivele de organizare a 
acesteia, constituie tot atâtea direcţii fundamentale spre care converg cercetările în domeniul ştiinţelor 
sociale. Diversitatea punctelor de vedere exprimate în legătură cu aceste probleme trebuie căutată, pe de o 
parte, în complexitatea fenomenului ca atare, omul ca fiinţă biosocială cu contextul în care trăieşte şi 
activează, iar pe de altă parte, în concepţia teoretică generală adoptată în aplicarea lor. 
 Fiecare societate îşi face un nou ideal despre om, despre ceea ce trebuie să fie el, atât din punct de 
vedere intelectual, cât şi fizic şi moral. Acest ideal este polul educaţiei care are ca obiectiv sa provoace în 
copil un număr de stări fizice şi psihice pe care societatea din care face parte le considera nelipsite. 
           Primul agent al socializării, în primii ani de viaţă, este familia. Efectele socializării în familie sunt 
adesea prezente pe durata întregii vieţi a individului. 
 Rolul familiei actuale în socializarea individului este din ce în ce mai des pus în discuţie datorită 
schimbărilor ce au loc continuu la nivelul societăţii. 
 Familia este din ce în ce mai preocupată cu activităţile  profesionale ceea ce îi împiedică să fie mai  
mult timp împreună ca soţ şi soţie, să fie împreună cu proprii copii. Timpul destinat socializării s-a diminuat, 
dar dezvoltarea unui copil depinde de contactul social, de mediul în care este crescut, de aceea trebuie 
găsite soluţii.  
 Părinţii sunt nevoiţi să ţină pasul cu evoluţia socială, economică şi politică pentru a putea fi capabili 
să-şi socializeze copiii într-un mod adecvat pentru realităţile viitoare. 
 Nevoile de cunoaştere ale copiilor ar trebui satisfăcute de părinţi căci în familie  debutează procesul 
de socializare a individului. Acest proces continuă în decursul întregii vieţi a omului.  

 O modalitate eficientă de implicare a părinţilor este crearea în şcoală a unui centru pentru 
părinţi. Le este foarte util  părinţilor să întâlnească, într-un mod  informal,  alţi părinţi  sau profesorii 
copiilor  şi să facă schimb de informaţii, experienţe, să planifice împreună activităţi. Este important ca 
acest centru să fie plasat într-un spaţiu accesibil şi să aibă un orar care să dea părinţilor posibilitatea de 
a-l vizita. În acest centru, părinţii vor găsi informaţii despre şcoală, materiale scrise sau video despre 
subiecte de interes pentru ei şi este util şi accesul la un computer, eventual cu Internet. 

Nu  este suficient pentru un părinte să participe numai la  întâlnirile lunare/ semestriale cu 
părinţii organizate în şcoală pentru a fi considerat implicat în educaţia copiilor. Pentru a sprijini real 
procesul de învăţare al copilului este nevoie să-i ofere oportunităţi de învăţare atât acasă, sprijinindu-l la 
teme, asigurându-i un spaţiu optim, cât  şi pe stradă sau la magazin, ajutându-l să ia singur decizii  şi 
să aplice în practică lucrurile învăţate. Chiar dacă nu face parte din comitetul părinţilor din şcoală are 
dreptul să se informeze în legătură cu activităţile acestuia. 

Familia şi profesorii au roluri diferite în educaţia copiilor. Copiii au cele mai mari beneficii atunci 
când relaţia între  părinţi  şi profesori este bazată pe  respect  şi încredere.  Părinţii pot  iniţia discuţii 
cu profesorii copilului pentru a-şi clarifica diferite aspecte, iar profesorii le apreciază interesul şi îi văd ca 
parteneri în educaţia copiilor. 

Cercetările confirmă că implicarea familiei în  experienţele  şcolare ale copiilor are  efecte  
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pozitive asupra  atitudinii copiilor faţă de  şcoală, indiferent de situaţia financiară a  părinţilor sau de 
nivelul educaţional al acestora. Cel mai mult contează atitudinea părinţilor faţă de învăţare şi faţă de 
şcoală. Sunt părinţi  care  nu au mult timp  pentru implicarea  în activităţile  şcolii, dar ei pot arăta cât 
de importantă este educaţia pentru copil şi cât de mult îi interesează progresele copilului. 

Un parteneriat real între părinţi şi şcoală nu se rezumă doar la relaţia între părinţi şi profesori. 
Părinţii au nevoie  să cunoască toate persoanele  care  sprijină educaţia  copilului lor: profesorul  
diriginte, echipa  de  profesori ai clasei,  directorii  şcolii, consiliul administrativ  al  şcolii  şi autorităţile 
publice. Părinţii pot influenţa aceste persoane prin participarea la întâlniri, voturi şi dezbateri pe teme 
legate de educaţie şi drepturile copiilor. 

  În activitatea  am:  
 comunicat părinţilor misiunea,  valorile, politicile  şcolii. Pentru  a  încuraja implicarea părinţilor, 

şcolile au nevoie să comunice frecvent şi clar cu părinţii şi să le ceară părerile în deciziile care-i 
privesc pe copiii lor (de exemplu, disciplinele opţionale sau regulamentul şcolii). 

 dacă toţi copiii au şanse egale pentru succes, atunci şcolile trebuie să aibă aşteptări înalte pentru 
toţi elevii. Acest mesaj este explicat părinţilor şi elevilor de către directori şi profesori. 

 Se solicita părinţilor să  comunice: 
o   nevoile  lor de informaţii (despre  şcoală, clasă,  profesori, comportamentul  copilului lor, 
progrese obţinute de copil etc) 
o date despre copil: cum se comportă acasă, relaţiile cu alţi copii, cum învaţă acasă, regulile 

de disciplină pe care le respectă şi cele pe care nu le respectă. 
o temerile pe care ei le au în legătură cu şcoala. 

 Se practica politica  uşilor deschise. Invit părinţii la activităţi  variate, nu  doar la „şedinţele cu 
părinţii”. Vor înţelege mai uşor obiectivele şi practicile mele. Explic părinţilor cum şi când pot 
veni la şcoală să mă întâlnească; le vorbesc despre modul cum faci anunţurile pentru părinţi şi 
despre regulile clasei. 

 Se creeza un mediu confortabil în timpul întâlnirilor cu părinţii, astfel încât aceştia să se simtă 
liberi să îşi exprime opiniile, să vă adreseze întrebări, să facă recomandări şi să împărtăşească 
informaţii. 

 se asigura că părinţii  ştiu cum să-şi ajute  copilul acasă. Discut cu ei despre cum stabilesc 
regulile,  le ofer  informaţii  despre dezvoltarea psihică   a vârstei copilului,  despre spaţiul de 
învăţare etc. Realizezi împreună cu elevii pliante, afişe cu informaţii utile pentru părinţi! 

 Se folosesc  periodic  chestionare  privind   interesele   părinţilor,  de  exemplu  pentru   
subiectele următoarei întâlniri. Astfel, pot planifica împreună următoarea întâlnire. 

 Se asigura părinţii de respectul şi încrederea acordate; esenţială este şi asigurarea 
confidenţialităţii. 
Există din nefericire numeroase tipuri de părinţi, care nu ar trebui să existe: 

 părinţi copleşiţi de problemele personale şi nu se mai interesează de cele ale copiilor; 
 părinţi ce-şi denigrează copilul; 
 părinţi ce invadează intimitatea copiilor; 
 părinţi agresivi; 
 părinţi pentru care  „şcoala nu este importantă”; 
 părinţi absenţi; 
 părinţi depăşiţi de problemele copiilor lor; 

Şcoala rămâne un factor primordial în socializare, însă ea nu poate să acopere toate condiţiile şi 
nevoile fără a mai fi implicaţi şi ceilalţi factori. Numai împreună vor construi un viitor armonios care să fie 
capabil să facă faţă tuturor cerinţelor şi vâltorilor societăţii. 
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MOTTO : 

Omul nu poate fi rupt de mediu, de familie, prima şi cea mai naturală dintre comunităţi, pentru că ea 
este unitatea socială primordială pentru progresul speciei umane.” 
  

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca 
fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, drepturile de care dispune pentru 
educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu 
şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi: profesorii trebuie să primească o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competența lor în această materie trebuie considerată ca o 
aptitudine profesională, părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu 
profesorii, şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se 
consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe 
să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice.  
           Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 
cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia 
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente și școala este un mediu social organizatoric în care 
universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 
            Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a 
conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral se  urmărește 
implicarea familiei şi a comunităţii într-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea 
copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative ( extracurriculare) şi cu 
privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii. 
Motto: 

,,Şcoala încearcă să se pună de acord cu noi părinţii; noi familia încercăm să ne punem de acord cu 
şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 

În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit faptul că, 
atunci când şcolile, familiile şi comunitățile colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei colaborări sunt 
elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se 
poate realiza astfel: 

 Ajută profesorii în  munca lor; 
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor; 
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar; 
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 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor; 
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor; 
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii; 
 Oferă servicii şi suport familiilor; 
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală; 
 Ajută la managementul şcolii. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare ale 
ănvăţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri în educaţie, în jurul elevilor 
se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele 
reprezintă o componentă esenţială în organizarea și desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. 
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a 
sistemului social ce include şi familiile și comunitaţile. 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă în care familia deţinea, aproape exclusiv, 
rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea 
factorului educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, 
automat, dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor și măsurilor luate.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, în primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu 
lucrează în acelaşi mod şi bradul și stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei 
noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a 
şti ce putem  face din el  fără prea multe riscuri. În ziua de azi, educaţia este un fenomen social de 
transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, în 
scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate. Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt 
capabil să participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă. 
Menirea şcolii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 
calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercită o 
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte  sunt 
cele din familie. În familie se conturează caractere. Atât părinţii cât și educatorii în timpul procesului de 
învațământ trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia împarte într-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii și 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, 
de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai recomandabilă 
ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de înfruntat alte şi alte 
probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile următoare.  
          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-o 
mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu 
identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul 
economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele 
determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar și 
scăderea fenomenului delicvenţei. 
           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare; 
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 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor 
lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală; 

 Colaborarea familie - şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de 
sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite; 

 Relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să fie 
maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părinții şi comunitatea; 

           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
 Să ajutăm şcolile să privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim 

refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi practicilor 

educaţionale. 
Atunci când părinții, elevii şi ceilalți membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 

educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus 
la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în 
şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă 
de natura relaţiilor publice. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intâlnite atât la părinţi, cât 
şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere  un surplus de efort din 
punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente  privind  
responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către 
parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria 
parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, 
servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia?     
Se apreciază că acest câştig  poate fi un statut revalorizator în ochii societaţii; cooperarea cu familia 

poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului 
deoarece: 

·        Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi 
ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

·        Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor și pot evalua cu exigenţă rezultatele 
activităţii şcolare. 

În acest context, se pune întrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 
(consilieri) specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii 
obişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii 
specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în care 
accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit între părinţi și profesori, pe un,,contract 
parental” privind copilul individual, contractul între familie şi şcoală să nu se considere doar un,,drept 
opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 
 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberare 
de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, inferiorităţii şi dependenţei 
pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o schimbare rapidă. 
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Oamenii îşi construiesc explicaţii atât pentru fenomenele lumii fizice (de exemplu: pentru trăsnet, 

erupţii, cutremure) cât şi pentru comportamentele umane (de exemplu: manifestări de furie, bucurie, 
succes sau eşec). În general, astfel de explicaţii au o natură cauzală, în sensul că ele atribuie efectului 
observat o cauză. 

Iniţiatorul teoriei atribuirii, Fritz Heider, a fost cel care a atras atenţia cercetătorilor asupra 
importanţei legăturii pe care o face simţul comun cu privire la evenimentele din mediu. El consideră că 
nevoia de înţelegere, ordine, coerenţă logică sunt motive umane fundamentale. În concepţia lui cauzele pe 
car5e le atribuim comportamentelor celorlalţi sunt de două feluri: 

 Factori interni (motivaţia persoanei) 

 Factori externi (situaţia, presiunea socială, anturajul) 
El a arătat că individul nu explică numai conduitele celorlalţi, dar încercă să se înţeleagă şi pe sine. 
Jones şi Davis au îmbunătăţit modelul lui Heider şi au insistat asupra atribuirilor interne. Teoria 

propusă de ei descrie maniera în care individul inferează o trăsătură a actorului (persoana care desfăşoară 
comportamentul şi asupra căreia se face atribuirea) pe baza comportamentului observat. Elementul de 
bază al unui astfel de demers, este aflarea intenţiei actorului, iar pentru a stabili existenţa intenţiei 
observatorul trebuie să ştie dacă actorul este conştient sau nu cu privire la efectele acţiunii sale, şi dacă 
este capabil să producă aceste efecte. În cazul în care lipseşte una din cele două elemente ale intenţiei este 
compromisă atribuirea internă. 

În cazul teoriei atribuirii un câmp interesant de cercetări s-a dovedit a fi cel al atribuirii succesului şi 
insuccesului. Psihologul care a studiat acest gen de activitate cognitivă a stabilit că în general,cauzele pe 
care le invocă indivizii reuşitei sau eşecului propriu pot fi grupate după două dimensiuni: 

 Intern(personal) – extern(situaţional) 

 Stabil – instabil 
Acesta a obţinut astfel patru tipuri de cauze posibile: 
1) internă şi stabilă (capacitatea) 
2) internă şi instabilă(efortul, comportamentul) 
3) externă şi stabilă (dificultatea sarcinii) 
4) externă şi instabilă (şansa) 
Un elev poate explica o notă proastă care a primit-o punând-o pe seama uneia din aceste cauze. 

Astfel, vom observa că performanţele sale şcolare viitoare, precum şi confortul său fizic depind de 
atribuirea pe care o face. Pe de altă parte, un elev înclinat să facă mereu atribuiri interne pentru nereuşitele 
sale (capacitatea, efortul, comportamentul)va avea o stimă de sine slabă şi, în egală măsură, aşteptări slabe 
la posibilităţile sale de a obţine note foarte bune. 

Atribuirile stabile ale reuşitei sau eşecului pot marca o dimensiune foarte importantă a personalităţii, 
sentimentul propriei eficienţe. Acesta, definit ca aprecierea unei persoane asupra propriilor capacităţi de a 
organiza şi duce la împlinirea acţiunii necesare pentru atingerea performanţei, trebuie deosebit de stima de 
sine care reprezintă o apreciere globală a valorii proprii personalităţi. Sentimentul propriei eficienţe este un 
factor cardinal al succesului şcolar. Elevii care obţin scoruri mari la măsurarea acestei caracteristici au 
rezultate şcolare mai bune. Există copii care au sentiment al propriei eficienţe foarte dezvoltat în ceea ce 
priveşte literatura dar au mai puţină încredere în forţele lor când este vorba de matematică. 
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Astăzi este pe deplin dovedit că nivelul de dezvoltate poate fi ameliorat prin activităţi organizate 
corect în special la copiii cu întârziere în ritmul dezvoltării mintale sau la cei lipsiţi de o educaţie potrivită în 
cadrul familiei sau la cei cu o eficienţă mintală scăzută ca urmare  a unor traume sau carenţe afective. 

În ceea ce priveşte cauzele reuşitei şcolare pond4erea factorilor intelectuali este destul de 
însemnată, aproximativ 50% din rezultatele şcolare fiind puse pe seama inteligenţei. Restul de 50% este 
pusă pe seama factorilor nonintelectuali de personalitate a comportamentului dar şi pe seama condiţiilor 
de organizare a activităţii şcolare şi a metodelor de predare. 

În dezvoltarea inteligenţei şi a capacităţii de autoreglare a copilului există anumiţi paşi care trebuie 
urmaţi iar dezvoltarea posibilităţilor psihice presupune ca cerinţele şi activităţile instructiv-educative să fie 
organizate în concordanţă cu aceste posibilităţi.  

Diferenţele individuale sunt definitorii pentru gradul de educabilitate al elevilor. Se caută o potrivire 
între caracteristicile psihofiziologice ale elevului şi exigenţele sarcinilor şcolare. Criteriul acestor 
concordanţe este succesul la învăţătură exprimat în calificativ ca modalitate de evaluare a randamentului 
şcolar. 

Unul din factorii interni ai performanţei şcolare este inteligenţa. La elevii cu insuficienţe mintale 
importanţa factorilor intelectuali în determinarea reuşitei/nereuşitei este mai mare decât la cei normali din 
punct de vedere intelectuali. Sunt situaţii în care inteligenţa devine cauză fundamentală în aprecierea 
succesului sau insuccesului şcolar. Unii din factorii primordiali ai reuşitei şcolare este inteligenţa şcolară 
care exprimă gradul de adaptare al elevului la cerinţele activităţii de tip şcolar. Acesta depinde de variaţiile 
permanente ale şcolii, de sarcinile şcolare şi de personalitatea elevului. Puterea de muncă, rezistenţa la 
efort, vivacitatea personalităţii, ritmul şi eficienţa activităţii influenţează reuşita şcolară a elevului. Există 
elevi lenţi, care au un caracter particular şi orice încercare din partea şcolii şi a familiei de a-i face mai rapizi 
poate determina confuzii, eşec şcolar, ceea ce îi face mai tensionaţi. Ritmul prea lent poate genera chiar şi 
la elevii cu posibilităţi intelectuale normale o formă a nereuşitei şcolare. 

Activitatea şcolară poate provoca oboseala, determinând de fapt diminuarea rezervelor de energie 
ale organismului. Oboseala elevului se poate manifesta în special în amplitudinea oscilaţiilor şi mai puţin la 
nivelul rezultatelor şcolare. Starea de oboseală se poate instala şi pe fondul plictiselii care duce la saturaţie 
deoarece atenţia este o condiţie foarte importantă în desfăşurarea lecţiei şi implicit a reuşitei şcolare, 
gradul de concentrare şi intensitatea atenţiei, stabilitatea şi flexibilitatea ei se schimbă în funcţie de 
calitatea predării şi de rezistenţa elevului la efort. 

Începând de la vârsta de aproximativ 5 ani acţiunile copilului sunt planificate şi regate conştient pe 
baza imaginii mintale şi a cuvântului. Astfel, copilul îşi dă seama că el iniţiază şi tot el reglează activitatea. 

Şcolarul trece treptat de la acţiunile intuitive la cele mintale. La rândul lor operaţiile se grupează în 
aptitudini, capacităţi de acţiune mintală care interacţionând cu o serie de cauze interne sau externe 
determină succesul sau insuccesul şcolar. 
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ELEVUL ÎN CENTRUL EDUCAŢIEI ŞCOLII ŞI FAMILIEI 
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Şcoala Gimnazială,,N.Romanescu” Craiova 
 

Principalii factori care ajută copilul in desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Iar pentru o 
buna colaborare intre aceşti doi factori este nevoie de multă comunicare  din partea  lor. Părinţii nu au doar 
rol biologic  şi obligaţia de a-i hrăni sau imbrăca pe copii  ci şi datoria morala de a contribui activ la educaţia  
acestora ; această sarcină nu aparţine in exclusivitate şcolii. 
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Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l inconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită  dar şi climatul social şi afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. ‘Pecetea pe care părinţii o 
lasă asupra structurii spirituale şi morale a personlităţii propriilor copii se menţine toată viaţa.’ Acest tip de 
relaţie este hotărâtoare şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează comunicarea cu celelalte 
componente sociale, in special cu şcoala. 

Influenţele  educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de 
conduită  oferite de membrii familiei, precum şi prin  climatul  psihosocial existent in  cadrul familiei. Este 
recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel in familie,mai mult sau mai puţin 
constientizate,determină in mare măsura dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
copiilor, comportamentul lor social şi moral.       

In  urma  cercetărilor  s-a  ajuns  la  concluzia că stimularea intelectuală in primii ani de viaţă, 
incurajarea şi suportul parental continuu sunt factori determinanţi in dezvoltarea personalităţii copilului. 

Trebuie să menţionam că strategiile educaţionale utilizate de unii părinţi,chiar   dacă sunt bine 
intenţionate, chiar dacă au avut efecte pozitive in anumite cazuri, nu duc intotdeauna la obţinerea unui 
optimum educaţional, care să favorizeze dezvoltarea personalităţii. Ceea ce intr-o familie a avut efecte 
eficiente, in alta poate determina efecte contrarii.  

Analizând situaţiile concrete in care se manifesta acţiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de părinţi : unii inteleg să-si armonizeze sistemul lor de acţiuni educative cu cele ale şcolii ; alţii 
nu constientizează efectele negative ale strategiilor educative utilizate sau, şi mai grav, refuză să 
recunoască faptul că relaţiile lor educaţionale cu copiii sunt deficitare.Părinţii sunt convinşi că nereuşitele 
educaţionale, rezultatele slabe la invăţătura, comportamentele inadecvate sunt determinate de factori 
străini familiei. Intrunirile cu părinţii, mai mult sau mai puţin organizate, trebuie să fie un prilej de a 
conştientiza consecinţele imediate şi de perspectivă ale strategiilor lor educationale. 

Comportamentele educaţionale ale părinţilor, chiar dacă sunt bine intenţionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor din cauza neadecvării lor la particularităţile de vârstă şi individuale, la situaţiile 
concrete de acţiune, la sistemul de cerinţe adresate copiilor. 

Severitatea exagerată, manifestată prin interdicţii, prin brutalitate şi prin privatiuni de tot felul, îsi va 
lăsa amprenta asupra personalităţii in formare a copilului.Ei impun copiilor un volum mare de sarcini, 
interzic participarea la activităţi recreative, la jocurile specifice vârstei şi utilizează pedepse care lezează 
demnitatea copiilor. 

Afirmând că facem totul ca să scoatem din el un om deosebit sau trebuie să faca ceea ce eu nu am 
făcut pentru că nu am avut conditiile necesare, părintii trebuie să inţeleagă că, dincolo de intenţia bună, 
maniera in care procedează poate să conducă la rezultate contrare celor  asteptate. 

La rândul lor,părinţii superprotectori care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul,pot 
constitui piedici in formarea şi devenirea personalităţii copilului. Acesti părinţi consideră că şcoala are o 
serie de cerinţe care depăşesc posibilităţile copilului şi acestia trebuie menajaţi. Apar astfel atitudini de 
ingâmfare, de supraevaluare a propriilor posibilităţi, dar şi atitudini de subevaluare a copiilor, precum şi 
slabe posibilităţi de adaptare la situaţii noi. 

Atitudinea protectoare a părinţilor se poate manifesta şi prin limitarea excesivă a libertăţii şi 
independenţei de acţiune a acestora, a iniţiativei. Părinţii devin deosebit de preocupaţi de copil, manifestă 
o teamă permanentă pentru viaţă şi activitatea copilului. Copilul va avea un comportament  lipsit de 
acţiune şi in ultimă instantă va avea o timiditate exagerată. 

Dăunătoare pentru educaţie este şi atitudinea inconsecventă a părintilor. Ea poate oscila de la 
severitate la blândeţe şi de la autoritate la permisivitate, de la indiferenţa la tutela, astfel de comportări 
fiind derutante pentru copil.Şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă in care să se simtă in 
siguranţă. Pentru aceasta el are nevoie de părinţi calmi, inţelegători, afectuoşi, destul de maleabili in 
raporturile cu copilul fără a da dovadă de slăbiciune.El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau 
parte la micile lui necazuri  şi la problemele care il interesează şi că nu se dezinteresează de ceea ce se 
intamplă la şcoala.Dar in acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l 
lăsa să-si inchipuie că libertatea lui este fără margini şi, totodată, să ştie că parinţii săi impărtăşesc acelasi 
nivel de exigentă.  
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In condiţiile social-economice actuale se manifestă două condiţii contradictorii : părinţii sunt 
ingrijoraţi de viitorul copiilor lor dar  in acelaşi timp, nu mai au timp şi răbdare să acorde atenţie 
problemelor acestora. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor două 
instituţii, şcoala şi familia, desfaşurându-se oarecum separat.   

Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile  problematice, să dirijeze 
strategiile educative ale familiei in favoarea elevului şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de 
colaborare scoala-familie este determinantă  in obţinerea performanţelor şcolare. 

Cheia rezolvării multor probleme cu care se confruntă copiii stă in familie.Părinţii trebuie să inţeleagă 
că şcoala nu-i poate substitui in rolul pe care il au in raport cu propriii copii.Invăţătorul nu poate suplini 
lipsa de autoritate a unor părinţi şi nici inlocui afectivitatea de care au nevoie copiii atunci când se află in 
sânul familiei.Menirea noastră este cu totul alta !  

A creşte şi a educa un copil este o operă care cere, inainte de toate, multă dragoste ; aceasta nu 
inseamnă că ea nu impune şi ratiune, bazată pe cunoştinţe precise.Copilul pe care noi il creştem şi educam 
nu este la fel cu toti ceilalţi, el este unic pentru noi şi de aceea educaţia pe care i-o dăm trebuie adaptată 
personalităţii lui. 

Ca şi o plantă, copilul creşte diferit in funcţie de ambianţa favorabilă sau defavorabilă a mediului 
familial.Aceasta ambianţă, acest climat, poate să-l ajute sau să-l impiedice să se dezvolte normal şi 
răspunderea o purtăm noi, educatorii şi părinţii lui. 

Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, are nevoie să se simtă important pentru cei din jurul 
său.Să conduci catre maturitate o fiinţă  umană nu este deloc simplu ; eforturile, descurajările, slabiciunile 
fac drumul greu.Dacă pe acest drum părinţii şi copiii vor găsi sprijin din partea noastră a educatorilor, mai 
târziu, peste ani, efortul ne va fi răsplatit. 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA - FACTORI IMPORTANŢI ÎN CONTURAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

Deaconu Simona Mirela-profesor 
Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova 

 
 In societatea contemporană se pare că familia tinde să se limiteze tot mai mult la micul grup pe 
care îl formează mama, tatăl şi copiii, trăind sau mai exact, locuind sub acelaşi acoperiş…Nucleul familial 
tată-mamă-copii îndeplineşte unele funcţii importante privind comunitatea naţională.,,Indeplineşte, de 
asemenea unele funcţii care-i privesc pe părinţi: el contribuie mai cu seamă la determinarea statutului lor 
de adulţi şi la configurarea unor aspecte importante ale personalităţii lor”. Dar funcţia cea mai importantă  
este aceea faţă de copil, funcţia de creştere şi de educare a sa. Creşterea copiilor presupune asigurarea de 
către membrii adulţi ai diodei familiale a acelor condiţii de mediu(locuinţă, hrană, îmbrăcăminte) care să 
facă posibilă dezvoltarea normală a organismului copilului. Ca proces, însă, aceasta nu se rupe de educare, 
pentru că, simultan creşterii se înregistrează dezvoltarea psihică a copilului, structurarea personalităţii sale 
şi asupra acestora educaţia în familie are o deosebită importantă. 
 Familia ca celulă socială este cea căreia îi aparţine la început copilul, apoi cea care îl întovărăşeşte 
permanent şi cu influenţe constante în întreaga sa existenţă şcolară şi post şcolară. Influenţa pe care o 
exercită familia în plan educativ asupra dezvoltii copilului este majoră. Copilul, fiinţă plastică, înzestrată cu 
un uimitor potenţial de dezvoltare, foarte receptiv la influenţele externe – pozitive sau negative –nu este 
un adult în miniatură, ci doar,,un candidat la umanizare”(H. Pieron). El trebuie socializat şi umanizat. 
Fundamentarea personalităţii sale se realizează în mare măsură în sânul familiei, care reprezintă 
deopotrivă,,universul” afectiv, social şi cultural al viitorului adult. Concepţia educativă, stilul şi metodele,, 
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pedagogice” adoptate mai mult sau mai puţin spontan, dar practicate zi de zi – de către părinţi, sub forma 
cerinţelor şi a atitudinilor faţă de copil, joacă un rol însemnat în formarea personalităţii acestuia. 
 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează după modelul şi natura  situaţiilor trăite 
nemijlocit, repetat şi intens de către copil în mediul familial, care este considerat – prin funcţia sa centrală 
de creştere şi educare – locul de inserţie a copilului în societate şi în cultură. Atitudinile părinteşti au 
consecinţe durabile asupra personalităţii în formare. Din această cauză, singura atitudine validă în educarea 
copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune, înainte de toate, o dragoste,,raţională” şi spontană faţă 
de copil, fără slăbiciuni şi răsfăţ, o dozare optimă a frustărilor adaptative, în raport cu trebuinţa de 
autonomie a copilului. 
 Educaţia sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid 
şi eficient la societatea viitorului. Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care 
contribuie la desăvârşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea 
unor soluţii adecvate. Una din acestea este respectarea independenţei la copii.Independenţa este dorinţa 
copilului de a acţiona în viaţă în concordanţă cu experienţa personală, ce întruchipează normele sociale de 
conduită. 
 Copiii pot fi drăgălaşi, dar şi obositori. Educarea copiilor poate fi o plăcere dar poate fi şi dificilă. Un 
părinte poate fi mai bun decât altul, dar toţi părinţii la rândul lor au nevoie de sfaturi şi sprijin. 
 Dacă în alte culturi creşterea şi educarea copiilor este o problemă a întregii comunităţi, la noi, 
părinţii sunt de cele mai multe ori singuri, adesea fără nici un ajutor. De aceea, uneori părinţii consideră, în 
general educaţia copiilor dificilă, atunci când copilul prezintă un comportament care pentru ei este 
inacceptabil. In astfel de cazuri părinţii sunt iritaţi, se supără sau se simt neputincioşi. 
 ,,Familia şi şcoala, instituţii cu rol fundamental în crearea spiritului social, trebuie să-şi asume din 
nou rolul lor de nucleu în jurul căruia să se poată construi o bază durabilă pentru  edificarea societăţii 
viitoare”(Jaque Delors). In condiţiile social-economice actuale se manifestă două tendinţe contradictorii: 
părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp,, nu mai au timp şi răbdare să acorde 
atenţie problemelor acestora”. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor 
două instituţii exercitându-se oarecum paralel. 
 Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice din familiile 
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în formarea elevului şi mai ales să 
conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în obţinerea performanţelor 
şcolare. 
 Forma principală de organizare a activităţii instructiv-educative în cadrul căreia se realizează 
obiectivele educaţionale o constituie lecţia. Prin orele de educaţie civică urmărim formarea unui set de 
competenţe necesare şi suficiente, pentru a face din copil un bun cetăţean, majoritatea cadrelor didactice 
sunt pe deplin conştiente că nu poţi face educaţie civică dacă nu oferi propriul model comportamental, că 
nu se pot implica afectiv fără să cunoască fenomenele, situaţiile, relaţiile sociale. De la o şcoală la alta este 
o experienţă în ceea ce priveşte educaţia civică, atât când e vorba de forme, modalităţi, metodologie, cât şi 
atunci când e vorba de angajarea elevilor în viaţa şcolii, ori a comunităţii sociale în întregul ei. Ora de 
educaţie civică, prin modul cum sunt abordate temele prevăzute în programă, iniţiază copilul, viitorul 
cetăţean, asupra drepturilor şi îndatoririlor, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, a comportamentului 
activ şi responsabil. 
 Problematizarea unor situaţii comportamentale, exemplificarea faptelor de curaj, frică, laşitate etc., 
studiul de caz în legătură cu afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor, au determinat pe elevi să-şi 
exprime părerile, să ia atitudini, să motiveze comportamente, să ascută spiritul critic şi inteligenţa. 
 Intr-o măsură însemnată educaţia civică presupune un spaţiu comunitar în care să se formeze 
deprinderi, comportamente, valori, un anumit simţ al apartenenţei la destinul grupului din care face parte. 
 Voi exemplifica în continuare un proiect didactic prin care elevii au demonstrat că au înţeles 
noţiunile legate de,, Raporturile noastre cu ceilalţi oameni” – noţiuni dezbătute în cadrul lecţiilor de 
educaţie civică din semestrul al II-lea. 
 
  



 

 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 
Asociaţia EduFor Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

PROIECT  DIDACTIC 
 

OBIECTUL: Educaţie civică 
UNITATEA DE INVATARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni 
SUBIECTUL: Eu şi familia mea 
TIPUL LECTIEI: comunicare de noi cunoştinţe 
SCOPUL:-    valorificarea cunoştinţelor despre grupurile din mediul apropiat copiilor; 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare, de argumentare a unor idei, de ascultare activă, de 
reflecţie asupra relaţiei cu cei apropiaţi, de lucru în echipă; 

- dezvoltarea eului pozitiv; 
- formarea unei atitudini civice; 

OBIECTIVE DE REFERINTA: 
1.2 – să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic; 
3.1 – să identifice grupurile sociale din care face parte: familie, grup de prieteni,colegi etc.; 
3.3 – să descopere şi să descrie într-o manieră clară şi concisă diferite relaţii sociale şi de grup; 
OBIECTIVE  OPERATIONALE: 
1.2.1 – să realizeze dialoguri, să pună întrebări, să completeze unele propoziţii; 
3.1.1 - să numească diferite grupuri din care fac parte; 
3.1.2 – să descopere reguli de constituire şi funcţionare a grupului; 
3.3.1 – să alcătuiască enunţuri sau un text scurt în care să fie evidenţiate relaţiile familiale; 
3.3.2 – să enumere activităţile care se desfăşoară în cadrul familiei; 
OBIECTIVE EDUCATIVE: 
- dezvoltarea, activizarea şi îmbogăţirea vocabularului; 
- să-şi dezvolte spiritul de observaţie, gândirea logică, atenţia şi limbajul; 
- formarea unei personalităţi pozitive care poate accepta omul de lângă el. 
OBIECTIVE AFECTIVE: 
- să se conformeze cerinţelor enunţate; 
- să se autocaracterizeze în spiritul corectitudini; 
- să participe cu interes la activitate. 
METODE SI PROCEDEE: 
- conversaţia, exerciţiul, problematizare, brainstormingul, discuţia dirijată. 
RESURSE:-,, Educaţia civică”- manual pentru clasa a III-a, Elena Nedelcu, Editura ALL; 
                   -  fişe, planşe didactice. 
RESURSE TEMPORALE: 45 minute. 
 

DESFASURAREA  LECTIEI 
 
1. Moment organizatoric. Asigur liniştea pentru buna desfăşurare a lecţiei. Stabilesc regulile discuţiilor. 
Prezint asistenţa. Distribui jetoane pe care vor însemna starea sufletească pe care o au la începutul lecţiei. 
Elevii se pregătesc pentru lecţie. 
2. Captarea atenţiei. Cer elevilor să completeze două aritmogrife. Cuvintele găsite pe verticală  (A-B) se vor 
întâlni frecvent în lecţie. Elevii descoperă cuvintele:,,GRUPURI” şi,,FAMILIA”. Această activitate se 
desfăşoară în perechi. 
3.  Anunţarea temei şi a obiectivelor. Anunţ titlul lecţiei şi îl scriu pe tablă. Enumăr pe înţelesul tuturor 
obiectivele urmărite în lecţie. Elevii scriu pe caiete titlul lecţiei:,, Eu şi familia mea”. 
4.  Dirijarea învăţării şi comunicarea noilor cunoştinţe. 
 a) Propun elevilor să prezinte din proiectele realizate, o fotografie cu membrii familiei, apoi să 
răspundă la următoarele întrebări: 
- Ce este familia ? ( Familia este un grup social.) 
- Ce este un grup social ? ( Un grup social este format din doi sau mai mulţi oameni care acţionează 
împreună, având un scop comun.) 
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Daţi exemple de grupuri sociale ! ( Clasa de elevi, familia, prietenii de joacă, echipa de fotbal etc.). 
- Fiecare copil sau adult poate să facă parte în acelaş timp din mai multe grupuri sociale ? Daţi exemple ! ( 
Grupul de joacă, grupul şcolar, grupul sportiv, grupul artistic, grupul de ocrotire a mediului înconjurător 
etc.) 
- Ce învăţăm în cadrul grupului?( Noi învăţăm în cadrul grupului să vorbim, să ne purtăm, să acţionăm 
împreună, să fim uniţi, să rezolvăm neînţelegerile dintre noi, să primim şi să dăruim afecţiune etc.) 
- Care este grupul principal din care faceţi parte? (Grupul din care facem parte este familia ). 
- Din cine este formată familia elementară? (Familia elementară este formată din părinţi şi copii). 
- Ce găseşte copilul în familie? (Copilul în familie găseşte hrană şi căldură sufletească, un nume, anumite 
obiceiuri şi modele de comportament). 
 *Scriu pe tablă funcţiile familiei: 
- funcţia biologică: dă naştere şi creşte copii; 
- funcţia afectivă: oferă dragoste şi sentimentul siguranţei; 
- funcţia economică: asigură hrana, îmbrăcămintea, locuinţa; 
- funcţia cultural – educativă: transmite limba,obiceiurile etc. 
 *Elevii scriu pe caiete. 
 b) Joc didactic:,,Săculeţul fermecat”. Elevii răspund la întrebările scrise pe biletele care se află în 
săculeţ. 
 c) Propun elevilor rezolvarea sarcinii 1 din fişa de muncă independentă. 
* Completează spaţiile libere, pentru a da un prim răspuns la întrebarea,,Cine sunt eu?” 
 Mă numesc____________. Sunt fiul(fiica) lui_______________şi al (a)____________.     M-am 
născut la data de _________________, în localitatea___________________, din judeţul___________. Sunt 
elev(elevă) în clasa_____ la şcoala_____________. Tatăl meu este______________ şi lucrează 
la______________, iar mama este__________ şi lucrează la____. Locuiesc împreună cu familia mea la 
adresa___________________________________________. 
 d) Citesc textul,, In familie” apoi adresez următoarele întrebări: 
- Cine stabileşte regulile în familie? ( Regulile în familie le stabilesc părinţii împreună cu copii).                     -  
De cine depinde unitatea familiei? ( Unitatea familiei depinde de felul în care fiecare membru îşi 
îndeplineşte sarcinile ce-i revin). 
- Ce sarcini vă revin în cadrul acesteia? ( In cadrul familiei facem cumpărături, spălăm vasele, facem ordine 
şi curăţenie etc.). 
 * Cer unor elevi să mimeze câteva din acţiunile pe care le fac. Elevi exprimă în cuvinte acţiunea 
mimată. 
- Ce relaţii se stabilesc între membrii familiei? ( Intre membrii familiei se stabilesc relaţii de rudenie, 
familiale, de colaborare, de prietenie etc.). 
 e) Propun rezolvarea exerciţiului nr.2 din fişa de muncă independentă. (anexa 1) 
 Prezint elevilor ca fiind reală următoarea situaţie de viaţă: 

Supărarea lui Radu 
 ,,Radu s-a mutat în vacanţa de primăvară în alt oraş.Părinţii lui au acum locuri mai bune de muncă, 
locuiesc într-un apartament nou. Familia nu cunoaşte pe nimeni în oraş. Radu merge la şcoala din cartier. E 
cuminte, învaţă bine, dar e nefericit”. 
* Elevii reflectează, răspund la întrebări, discută. 
* Adresez întrebarea:,,Care sunt necazurile lui Radu?” 
 Folosind braistormingul scriu pe tablă situaţiile-problemă intuite de elevi. 
 Conduc elevii să intervină în sprijinul băiatului......... 
5. Obţinerea performanţei. Distribui elevilor fişe în care sunt inserate trăsături de caracter.  
(anexa 2) 
6. Asigurarea retenţiei şi a transferului de cunostinţe. 
 *Adresez elevilor întrebarea:  
- Ce sunt faţă de noi persoanele cu care ne întâlnim în diferite grupuri?( Faţă de noi persoanele cu care ne 
întâlnim în diferite grupuri sunt părinţi, bunici, străbunici, unchi şi mătuşi, verişori). 
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 * Completează următoarele propoziţii cu cuvinte potrivite: 
1. Eu,mama şi tata formăm_________________ noastră. 
2. Soţia tatălui este_______________________ mea. 
3. Soţul mamei este_______________________ meu. 
4. Incă un băiat în familie este_______________ cu mine. 
5. Incă o fată în familie este ________________ cu mine. 
6. Sora mamei sau a tatălui e _______________. 
7. Copiii mătuşilor şi ai unchilor sunt_________. 
 * Elevii completează corect propoziţiile scrise la tablă. 
 * Joc de rol -,,Aniversarea mea” 
O fetiţă interpretează rolul sărbătoritei. Toţi ceilalţi elevi vor fi părinţi, fraţi, surori, unchi, mătuşi, verişori şi 
vor participa la această aniversare. 
7. Concluzii. Pe jetoane vor însemna starea sufletească dominantă în timpul lecţiei: mulţumit, nemulţumit, 
indiferent etc. 
* Fac aprecieri asupra activităţii individuale şi de grup. 
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MODALITĂŢI  DE COLABORARE A ŞCOLII CUFAMILIA ÎN VEDEREA CREŞTERII RANDAMENTULUI ȘCOLAR 
 

Georgescu Paula Doina- profesor 
Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova 

 
 În societatea noastră, când familia capătă parametrii valorici nemaiîntâlniţi până în prezent, 

colaborarea şcolii cu acest factor de educaţie constituie un element sine qua non în procesul educaţional. 
Că familia este prima „şcoală” a viitorului cetăţean, este un adevar indubitabil, dar nu se poate lua în 
considerare ideea că, odată ce copilul păşeşte pragul şcolii, influenţa familiei scade sau ar deveni un 
adjuvant de ordin cu totul secundar. Între cei doi factori educativi există o strânsă legătură, permanentă, 
care se realizează prin diferite forme de colaborare, care nu se cer neapărat spectaculoase, dar ele fac 
parte integrantă din procesul de conducere ştiinţifică a şcolii. 

O relaţie majoră – şcoală şi familie- are în vedere cunoaşterea stării de sănătate a copilului şi procesul 
de învăţare, echilibrul dintre efort şi jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificultăţi şcolare, 
cauzele rămânerii în urmă şi influenţa lor asupra încrederii copilului în învăţătură. 

De-a lungul anilor, am observat că există o strânsă legătură între randamentul superior al elevilor şi 
prezenţa activă, în şcoală, a părinţilor şi invers. Sunt cazuri însă, când elevii cu multiple posibilităţi, 
evoluează lent, fiindcă familia nu prezintă interes. Cauzele unor eşecuri şcolare sunt multiple; şcoala are 
sarcina, dar şi menirea să le depisteze şi să intervină, uneori, când este cazul, în situaţii delicate. Un sfat la 
timp, o îndrumare competentă, vizita la domiciliu sunt mijloace care, mai ales la elevii din clasele primare, 
pot da rezultate favorabile, în creşterea randamentului şcolar. 

Creşterea randamentului şcolar este strâns legată şi de modul în care familia concepe  stimularea 
elevului. Dezinteresul părinţilor faţă de notele copilului, trecerea pe planul doi a acestei datorii faţă de 
copil, nu numai că atrofiază voinţa copilului, dar îl şi jigneşte. De cele mai multe ori, randamentul slab al 
copilului este rezultatul slabei preocupări a părinţilor în controlul propriilor copii. 

La elevii mici, oboseala mintală se manifestă de multe ori, printr-o nevoie crescândă de mişcare, de 
instabilitate motrică. Pe lângă toate acestea, unii părinţi supraaglomerează copiii, obligându-i să citească 
sau să scrie cât mai mult, ceea ce determină un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Prin 
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întâlnirile cu părinţii, chiar în prezenţa copiilor, prin dialogurile profesor - părinte se urmăreşte precizarea 
modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodologiei de învăţare, verificarea frecvenţei la ore a 
copilului. 

Trebuie reţinut că este o condiţie fundamentală a bunelor rezultate- stabilirea unui acord deplin între 
cerinţele şcolii şi ale familiei. 

Se întâlnesc şi cazuri când unii părinţi sunt permanent nemulţumiţi de situaţia copiilor la învăţătură, 
deşi aceştia au note bune. Aceşti părinţi nu ştiu să dea satisfacţie copilului, inspirându-i teamă, făcându-l să 
apară timorat la lecţie. De asemenea, datorită slabei exigenţe manifestată de unele familii privind 
învăţătura, la unii elevi randamentul şcolar este tot mai mult stopat de preocupări extraşcolare care, 
nedirijate şi necanalizate pe făgaşul normal, pot duce la insuccese la învăţătură. Foarte mulţi copii folosesc 
timpul liber în mod haotic, televizorul şi calculatorul se transformă, în prea mare măsură, în divertisment, 
controlul părinţilor nu este eficace şi în marea majoritate, părinţii sunt  nemulţumiţi pentru notele copiilor, 
iar rezultatele slabe la învăţătură le pun pe seama şcolii. 

De această dată, colaborarea cu familia capătă valenţe noi şi orice stagnare în aceste relaţii aduce 
prejudicii nivelului de cunoştinţe al elevului. Instrumente ca: orarul, program de meditaţii, formele de într-
ajutorare şcolară, pregătirea în şcoală a elevilor care manifestă carenţe sau pasivitate, sunt aduse la 
cunoştinţă familiei, căreia i se recomandă a le urmări şi sprijini îndeaproape. 

Un sprijin eficient în creşterea randamentului şcolar ar trebui să vină din partea comitetului de 
părinţi, care este interesat activ în problemele şcolii. În cadrul acestui comitet sunt invitaţi părinţi ai căror 
copii au regrese la învăţătură, sunt informaţi despre comporamentul copiilor lor în şcoală şi 
responsabilităţile ce le revin. În acest mod, pornindu-se de la clarificarea sarcinilor instructiv-educative în 
spiritul unei conduceri şi organizări ştiinţifice a şcolii, încercăm să integrăm activitatea familiei în contextul 
cerinţelor şcolii, deşi nu totdeauna o facem cu suficientă perseverenţă. 

Din cele arătate se pot desprinde următoarele concluzii: 
 creşterea randamentului şcolar nu poate fi considerată o sarcină de care răspunde numai şcoala, ci 

şi familia elevului ;                                               
 randamentul şcolar este în strânsă relaţie şi unitate cu randamentul educativ al familiei;                                                                                    
 se recomandă crearea, pe lângă fiecare unitate de învăţământ a unei „şcoli a familiei”, sau a unui 

complex de măsuri care să faciliteze propaganda pedagogică în rândul părinţilor; 
 trezirea şi stimularea interesului părinţilor prin invitarea lor la acţiunile iniţiate de şcoală; 
 creşterea prestigiului şcolii îşi are sorgintea şi în modul în care aceasta ştie să-şi apropie familia în 

obţinerea unor rezultate remarcabile; 
 colaborarea şcolii cu familia nu este un act întâmplător, ci o coordonată majoră a conducerii 

ştiinţifice a şcolii.  
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GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA - PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 
 

Stoica Victorina – profesor pentru  învățământ  preșcolar 
Tudosie Floriana - profesor pentru  învățământ  preșcolar 

Școala Gimnazială ”Traian” Craiova 
 

Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii 
individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai 
existenţei sale.  

În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de 
comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viaţa socială, 
pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul diferi telor etape de 
viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: 
familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne de 
informare şi influenţare. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele 
contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul 
vieţii omului, odată cu dobândire a unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară). 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de 
alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii 
personalităţi. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai 
mult, părinţii oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor 
învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. 

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o 
acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei. 
La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate inform aţiile legate de copil: stare de sănătate, 
obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc.  

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, 
deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. 

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective 
comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu 
privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi 
responsabilităţilor. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de colaborare a 
părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere, 
dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie 
împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi. 

În crearea parteneriatului între grădiniţă şi familie este bine să ne amintim că în viaţa Copilului şi a 
familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate fi ca vecinul care-i salută cu un zâmbet 
în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce pregăteşte cele mai grozave mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora 
mai mare care-i ajută pe cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea poate fi persoana care le este 
întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îşi îndeplineşte atribuţiile şi prin modul 
în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea copilului. 
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Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori 
între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care le include. 
Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 
psihologi, consilieri psihopedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 

 Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi ale 
copiilor etc.); 

 Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii  

 primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); 
În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie în 

beneficiul acestora. 
În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu:  

 instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor 
membrilor comunităţii; 

 asociaţiile nonguvernamentale, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 

 parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de voluntariat; 

 mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.  
Prin crearea parteneriatului grădiniţă–familie–comunitate copiii câştigă un mediu de  

dezvoltare mai bogat, între participanţi se creează relaţiile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul 
coeziunii sociale. 
 
Bibliografie: „Educatia timpurie si specificul dezvoltarii copilului prescolar” - 2008 
 

RELATIA FAMILIE – ŞCOALA  
 

                   Prof. Tutica-Stănoi Tudoriţa 
Şcoala Gimnazială Teasc 

 
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – prin 

acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi – pe 
care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii 
comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităţilor individuale şi 
colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, deprinderile şi aptitudinile fiecărui 
adolescent.  Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi 
permanentă a celor doi factori de instruire, familie – şcoală, şi presupune unitatea influenţelor educative şi 
continuitatea muncii de formare a tânărului.  Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 
educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune 
colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care 
viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală.  

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea tinerilor. Au 
supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare 
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bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, 
pentru că scoală are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală problemele muncii de educaţie devin 
mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un mediu căruia trebuie să i se 
adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod 
special de şcoală (cele privind instrucţia), dar familia rămâne implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără 
participarea părinţilor efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. 
Aşa cum arata şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se 
loveşte de opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor”.  

Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, sau 
poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor sunt greşite. 
Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii 
educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. Ea poate să orienteze, să 
ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va obţine 
rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, urmăresc 
realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice divergenţă, 
pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii. Colaborarea şcolii cu familia se realizează 
în diferite forme: comitetele cetăţeneşti de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi 
familie ducând la perfecţionarea procesului de instruire şi educare a elevilor si vizitele la domiciliul 
elevilor;consultatii individuale, corespondenta cu familiaia.     Vizitele la domiciliul elevului oferă 
posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, 
de comun acord, măsurile ce se impun ca fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres 
continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii 
clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problema. (S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu 
recunoaştem, se fac la elevii care solicită bursa sociala). 

Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru părinţi – 
pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii (organizate periodic) 
pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele 
deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme psiho – pedagogice în 
vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor practice (de pildă probleme ca: 
organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea şcolara şi profesională, alegerea şi 
dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei).  

Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic 
organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de lucru, forme de 
activitate, posibil de folosit în familie.      Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins 
este copilul, pentru care dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun.Implicarea familiei în activitatea 
şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate:  

a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în îndeplinirea 
sarcinilor, suport moral şi material; 

b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma:o reuniune de informare a 
părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară si consultarea părinţilor la stabilirea 
disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programului şcolar al elevilor; activarea 
asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de cuprindere la 
cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare; lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări 
aniversare,reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ – FAMILIE – MEDIU - O NECESITATE ÎN INTEGRAREA CIVICĂ A COPIILOR 
 
Preda Denisa – profesor pentru învățământ preșcolar 

Grădinița P.P.,,Curcubeul Copilăriei” Craiova 
 

Deseori, oamenii, încercând să-şi explice misterul propriei lor existenţe se întreabă : „Oare omul se 
naşte om sau devine om ?” 
 Omul, ca fiinţă biologică, vine pe lume cu o zestre ereditară superioară faţă de celelalte vieţuitoare. 
Superioritatea sistemului psihic uman şi a vieţii psihice umane se datorează în primul rând zestrei genetice 
a omului, prin care acesta moşteneşte, pe cale biologică, cel mai performant sistem natural de de culegere, 
stocare şi prelucrare a informaţiei – creierul uman. 
 Bazele forţelor creatoare ale omului încep să se aşeze în perioada preşcolară. Premisele conduitei 
etice se formează încă din grădiniţă.  
 Unul dintre obiectivele procesului instructiv – educativ din grădiniţă este formarea la copii  a 
trăsăturilor morale de voinţă şi caracter.  
 În activităţile ce se desfăşoară în grădiniţă, copiii se conduc după anumite reguli de comportare 
care le direcţionează conduita contribuind la formarea lor moral – civică.  
 În cadrul acestor activităţi ei sunt solicitaţi să discearnă între “bine“ şi “rău“ să dea dovadă de 
hărnicie, cinste, dreptate, omenie, modestie, curaj, perseverenţă, respect faţă de cei din jur. 
 Urmărind cunoaşterea, însuşirea şi respectarea normelor şi regulilor de comportare civilizată, am 
proiectat şi desfăşurat activităţi comune ca – povestiri, jocuri de rol, convorbiri, concursuri, dramatizări, 
jocuri didactice, plimbări, excursii etc.  
 În cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere s – a urmărit :  

- educarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între copii ; 
- cultivarea unor calităţi volitiv – morale cum sunt : iniţiativa, hărnicia,  
cinstea, corectitudinea, curajul, perseverenţa în dezvoltarea şi finalizarea unor jocuri colective sau 
individuale ;  
- cultivarea respectului faţă de jocul sau munca altor copii. 

Comportamentul elevat ( cetăţenesc, civilizat, moral ) nu apare de  
la sine, ci numai în măsura în care adulţii se ocupă de formarea lui iar acesta nu se poate face în familie prin 
cursuri şi conferinţe ci prin modelul pe care îl oferă copiilor care se vor strădui să-i imite.    

În vederea realizării unei unităţi de cerinţe între grădiniţă şi familie am conştientizat părinţii copiilor 
că au de asigurat nu numai condiţiile materiale pentru dezvoltarea lor psihică ci şi bazele trainice ale 
educaţiei moral – civice, familia fiind considerată prima şcoală în care copilul se pregăteşte pentru 
societate. Instructorii de părinţi au putut cunoaşte problemele cu care se confruntă fiecare cursant în 
educarea copiilor şi împreună au găsit soluţii pentru rezolvarea acestora. 

Cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor constituie o premisă necesară 
pentru o bună educaţie în grădiniţa de copii.   

Prin diferite procedee am încercat să îi facem pe părinţi să înţeleagă că faptele de azi ale copiilor lor 
le prefigurează pe cele de mâine, că pe baza deprinderilor şi convingerilor sădite acum, vor acţiona în viaţă 
ca adulţi.  
 Ştiind că un părinte educă nu numai prin îndemnurile sale ci şi prin exemplul personal, am 
intervenit de fiecare dată când am observat părinţi care nu respectau anumite reguli de comportare 
civilizată.  
 Prin metode şi procedee pedagogice, grădiniţa are datoria de a interveni direct, fără menajamente, 
în cazuri de îndrumare greşită a copilului în familie. Este necesar ca toate îndrumările şi intervenţiile să aibă 
în vedere viitorul om ce ar putea altera atmosfera şi în propriul său cămin şi la locul de muncă în care va 
ajunge.  

Se vorbeşte adesea de cazul copiilor “ preferaţi “ atât acasă cât şi în grădiniţă. Prin menajamente 
exagerate, prin atenţia deosebită ce li se oferă acestor copii, nu se obţin decât rezultate negative. 
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Aceşti copii, scoşi de fapt din colectiv şi antrenaţi pe panta individualismului şi egoismului, vor avea 
mari probleme ca adulţi. părinţii acestor copii vin cu pretenţii încercând să convingă educatoarea că 
„odrasla” lor necesită o îngrijire deosebită . Ei trebuie ajutaţi  să înţeleagă că  au copii normali, capabili să se 
descurce singuri, că sprijinul colectivului este de mare valoare.  

În felul acesta nu vom creşte nişte egoişti, ci nişte copii curajoşi, altruişti, perseverenţi , cu respect 
faţă de semeni.  

Nu de puţine ori întâlnim copii care nu respectă cerinţele adulţilor din grădiniţă. Este necesară 
investigarea cauzelor comportamentului necuviincios al acestora în vederea aplicării măsurilor pedagogice.  

De cele mai multe ori, s- a constatat că unele familii au obiceiul de a ponegri persoanele cu care 
copilul intră în contact în grădiniţă. Aceşti copii sunt astfel obişnuiţi cu lipsa de respect, refuzând deseori să 
mai vină la grădiniţă.  

Discutarea unui cadru didactic în prezenţa copilului, dezaprecierea şi ameninţările indirecte făcute 
de către părinţi, sădesc în sufletul copilului neîncrederea, frica. 

Este necesar să cunoaştem direct opiniile acestor părinţi, să cunoaştem convingerile lor eronate, ca 
apoi să recurgem la cele mai potrivite măsuri corectoare. 

În unele cazuri, sub influenţa fraţilor mai mari, unii copii devin problemă pentru grădiniţă.  
Greutăţile constau în lovirea celor din jur, însuşirea unor obiecte din grădiniţă, folosirea unui 

vocabular vulgar.  
Pentru a putea trece la măsuri corecte am căutat cauzele ce l – au determinat pe copil să procedeze 

astfel.  
Copilul din grădiniţă, odată ajuns în familie, venea în contact cu jargonul străzii. Nerespectarea 

cerinţelor educatoarei era gestul de neascultare faţă de părinţi preluat de la fraţii mai mari şi aplicat la 
grădiniţă.  

În astfel de cazuri, am cerut ajutorul părinţilor. Le – am prezentat situaţia cerându – le să – i 
urmărească îndeaproape pe copiii mai mari  pentru a – i putea proteja pe cei mici.  

Părinţii în cauză au primit o sarcină de ordin social, au fost antrenaţi direct în înlăturarea unor 
deficienţe civice la proprii lor copii. Au recunoscut că antrenaţi în muncă au neglijat supravegherea copiilor 
în familie. 
         Prin întreaga activitate instructiv – educativă din grădiniţă se urmăreşte pregătirea copiilor pentru 
societatea modernă de mâine. 
          În vederea realizării obiectivelor prevăzute de programa activităţilor instructiv – educative este foarte 
important să realizeze o colaborare cât mai strânsă cu familia, stabilind astfel o linie unitară în educarea 
copiilor.  

 Educaţia preşcolarului trebuie să fie în esenţa sa o pregătire pentru viaţă, o construcţie a 
personalităţii ulterioare având în vedere şi cultivarea sociabilităţii prin integrarea copiilor în grupuri sociale. 

  Viitorul omenirii depinde de modul în care copilul estre pregătit azi pentru a avea o viaţă potrivit 
idealurilor sale. 

Bibliografie :  
- Copilul preşcolar şi dezvoltarea vorbirii – 2010  
- Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii  
- Educaţie cetăţenească – Caiete didactice – 2009 
- Revista “ Învăţământul preşcolar “ – 2011  
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PARTENERI  IN EDUCAŢIE -FAMILIA, ŞCOALA 
 

                                                        Şchiopu Ileana Carla– profesor învăţământ preşcolar 
                                                       Doicaru Ioana– profesor învăţământ preşcolar 

                                                      Şcoala Gimnazială Filiaşi Dolj 
 

„A educa” înseamnă a utiliza diverse forme de învăţare împreună, indivizii copiind diferite forme de 
gesticulare de la o persoană la alta. Scopul educării este dezvoltarea aptitudinilor, îmbogăţirea 
cunoştinţelor, familiarizarea cu noi direcţii. Educaţia trebuie să deschidă toate direcţiile existenţei, să 
uşureze formele de dezvoltare a personalităţii. Metodele de învăţare sunt selectate de cadrele didactice, în 
dependenţă de contingentul intelectual al indivizilor. Aceste selecţii mai sunt alese şi după criterii 
psihologici şi pedagogici. 

Activităţile educative sunt structurate după principii didactice, se utilizează diverse metode de 
predare şi învăţare. Sunt transmise cunoştinţe specifice disciplinei, ideile şi comportamentele trebuie 
apreciate şi evaluate. Cei care realizează toate aceste activităţi sunt cadre didactice, cu studii superioare 
specializate.Orice pedagog, în afară de cunoştinţele de specialitate, mai trebuie să cunoască psihologia, 
metodica predării, pedagogia. 

Educaţia durează pe tot parcursul vieţii şi are ca scopul să dezvolte responsabilităţi şi independenţe. 
Prin educaţie indivizii pot să se valorifice, să se ridice la nivelul aşteptărilor societăţii. 

În spiritul reformei învăţământului românesc, noile reglementări legislative privind organizarea şi 
funcţionarea învăţământului preprimar descriu câteva principii generale ce trebuie avute permanent în 
vedere în procesul de educare a copiilor preşcolari şi care reprezintă esenţializări ale normativităţii 
pedagogice pentru nivelul de învăţământ preprimar: principiul educaţiei globale şi individualizate, principiul 
asigurării integrale a drepturilor copilului, principiul asigurării serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în situaţii 
speciale, principiul cooperării cu familia şi cu comunitatea locală, principiul asigurării respectului faţă de 
copil. 

Întrucât familia şi grǎdiniţa sunt factori educativi de mare însemnǎtate şi ceea ce 
realizeazǎ unul depinde de celǎlalt, este firesc ca între aceşti factori sǎ se realizeze o strânsǎ unitate de 
cerinţe şi exigenţe.Educarea copiilor nu este o problemǎ numai a întregii societǎţi. Familia constituie prima 
şcoalǎ în care copilul se socializeazǎ, iar grǎdiniţa este forma instituţionalizatǎ care continuǎ şi 
completeazǎ ceea ce familia începe. De aceea este necesar ca între grǎdiniţǎ şi familie sǎ existe o 
legǎturǎ permanentǎ.Familia reprezintǎ mediul psihopedagogic şi moral cel mai potrivit dezvoltǎrii 
copilului, iar grǎdiniţa preia şi continuǎ aceastǎ acţiune de educare şi socializare a copiilor. 
În mod normal, familia cautǎ sǎ intre în relaţii cu educatoarea tocmai din dorinţa dezvoltǎrii 
multilaterale a copilului. Grǎdiniţa exercitǎ o influenţǎ formativǎ,dorind sǎ cunoascǎ modul cum se dezvoltǎ 
copilul şi ce dificultǎţi ridicǎ educatoarei.De asemenea, pǎrinţii vor sǎ ştie cum se comportǎ în 
relaţiile cu alţi copii şi cum se încadreazǎ în disciplina grǎdiniţei.Dacǎ în primii ani ai dezvoltǎrii sale 
copilul suferǎ numai influenţele familiei,dupǎ trei ani sarcina educǎrii lui se împarte între familie 
şi grǎdiniţǎ. În acţiunea de colaborare dintre educatori şi pǎrinţi, evident rolul conducǎtor îi revine 
educatorului.Pentru aceasta, educatorul trebuie sǎ fie cooperant, sǎ manifeste afectivitate şi dragoste faţǎ 
de copil, dar şi înţelegere şi receptivitate faţǎ de situaţiile pǎrinţilor. Necesitatea colaborǎii strânse 
între grǎdiniţǎ şi familie este dictatǎ de rolul deosebit de mare pe care îl joacǎ aceasta din  
urmǎ în educarea copilului. Încǎ de la naşterea copilului, familia exercitǎ o influenţǎ 
considerabilǎ asupra dezvoltǎrii sale fizice, intelectuale, sociale şi morale.Familia exercită o influenţă 
deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din 
familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ 
trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată copilul ajuns 
la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din 
şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme aşa-zis,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de viaţa 
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sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai recomandabilă ci şi 
obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de înfruntat alte şi alte 
probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile următoare. 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-
o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi 
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de 
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, 
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon 
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 

Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare; 

 Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 
copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru 
de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să 
fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi comunitatea. 

Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim 
refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 

 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 
practicilor educaţionale. 

Atunci când părinţii, preşcolarii şi ceilalţi membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul preşcolarilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. 
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Argument 
Desi suntem in prag de an 2014 si integrarea europeana a devenit de acum o certitudine, cu bune si 

cu rele, incepem sa auzim tot mai mult “Sa ne pastram traditiile!”  De ce oare ? 
Poate pentru ca, alergand de atata timp catre Europa, pe undeva pe parcurs am uitat de unde am 

plecat, am uitat ca suntem de fapt romani. Ca noi, ca si popor avem multe de oferit celorlalti, ca nu am 
trecut de-a lungul timpului prin istorie,  fara sa lasam nimic in urma noastra. Ca avem traditii si obiceiuri 
care pot oricand rivaliza cu toate cele pe care le privim atat de incantati la vecini. 

Elevii nostri  au descoperit mai nou dovlecii ornati de Halloween si povestile ingrozitoare cu strigoi si 
vrajitoare, dar ... unde sunt oare traditiile romanesti de Sfantul Andrei ? Sunt pastrate acolo bine, in 
amintirea bunicilor nostri, si este o data in plus datoria noastra morala si de suflet, in acelasi timp, sa le 
aducem la lumina si sa le dam stralucirea pe care alte popoare stiu sa o dea la tot ce este national si ii 
reprezinta. 

Oare traditiile de Craciun, si de altfel, pentru toate sarbatorile de iarna, nu merita a fi amintite, 
cunoscute si invatate ? Se straduiesc copiii nostri sa invete un colind in limba engleza, altul in limba 
franceza ….dar oare pe cele romanesti le stiu bine ? 

E foarte bine sa cunoasca cultura altor popoare, dar sa nu ajungem la negarea celei autohtone. 
Cata emulatie poate sa aduca la români Valentin's day….O mare de inimioare, prajiturele, 

programme TV, concursuri, care sunt binevenite, dar ….unde dispar pana la 24 februarie de Dragobete ? 
Oare iubirea,,romaneasca » e mai putin festiva, mai putin frumoasa ?  

Nici una din toate astea. Motivul e unul singur. Nu am adus in fata copiilor si a oamenilor, aceste 
traditii imbracate intr-o haină nouă, strălucitoare, care să se integreze acestui secol şi mileniu. 

De aceea, cu acest proiect de parteneriat, asta ne propunem : sa aducem la lumina obiceiuri stiute 
sau demult uitate si sa le imbracam cu o haina noua, frumoasa, stralucitoare, care sa atraga deopotriva 
copiii si parintii. 

SCOPUL PROIECTULUI :   aducerea la lumina a obiceiurilor stiute sau demult uitate si “imbracarea” lor 
cu o haină nouă, frumoasă, strălucitoare, care să atragă deopotrivă copii şi părinţi 

OBIECTIVE : 
Pentru elevi 

 Sa cunoasca obiceiurile si traditiile autentice romanesti 

 Sa aprecieze arta populara romaneasca 

 Sa culeaga, de la bunici si batranii satului, cantece, colinde, obiceiuri, care s au uitat 
 
Pentru cadrele didactice implicate  in proiect : 

 Sa aducem in actualitate  vechile traditii, facandu le accesibile elevilor si in acelasi timp placute 

 Să conştientizam elevii, parintii, de  necesitatea păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor locale, în                        
contextul  „globalizării europene „  

 Sa atragem elevii, prin activitati placute si accesibile varstei lor, catre zestrea culturala romaneasca  
DURATA PROIECTULUI : 1 AN 

             BENEFICIARII PROIECTULUI: 
             -elevii şcoli implicati în proiect; 
             -cadrele didactice implicate in proiect; 
             -părinţii elevilor.  
             -comunitatea locala, inviatata sa participe la unele dintre activitati 
          
  ECHIPA DE COORDONARE ŞI REALIZARE: 
 Radu Adriana Laura–  Director Scoala Gimnazială Drăgoteşti 
 Constantin Constantina- Coordonator proiecte şi programe educative 

 
 COLABORATORI: 

 Prof. Georgescu Andreia 

 Prof.Stoian Marina 
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 Prof. Vasile Corina  

 Prof. Stancu Mihnea 

 Presedinte Comitetul de Parinti – Stoian Mirela 
             OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 
             -cadrele didactice  implicate vor asigura resursele umane şi materiale necesare desfăşurării 
activităţilor; 
             - vor informa părinţii despre importanţa şi impactul pozitiv al parteneriatului asupra copiilor; 
             - se vor implica în acţiunile de evaluare cu maximă responsabilitate; 
             - elevii vor manifesta atitidine pozitivă faţă de activităţile în care vor fi implicaţi; 
             - Consiliul Local va sprijini cadrele didactice  în demersurile făcute, pentru buna derulare a 
proiectului; 
             - părinţii vor sprijini moral şi material activităţile, participand la organizarea si desfasurarea 
activitatilor. 
ACTIVITATI PROPUSE 

Nr  
crt 

Titlul temei / activitatii Data/ 
perioada 

Locul de 
desfasurare 

Participanti Responsabil 

1.Traditii si obiceiuri de Sfantul Andrei 

1 Sfantul Andrei – intre credinta si 
misticism- masa rotunda 
Inviatat special – una din 
batranele satului  

Noiembrie  
2013 

Scoala 
Dragotesti 

Elevi 
Cadre didactice  
Parinti  

Constantin 
Constantina 
Vasile Corina  

2 Concurs de ornat bostani ( 
clasele I-IV, si clasele V-VIII) 
- punerea graului la incoltit  
-formarea buchetelor de 
crengute, ce sunt oferite 
invitatilor 
 

Noiembrie 
2013 

CDI Elevi 
Cadre didactice 
Parinti 
Inviati 
 

Constantin 
Constantina 
Calomfir 
Marina 
 
Oprica Ileana 
 
 

2.Datini de iarna la romani 

1 Prezentarea unui material 
Power Point  
- sesiune de referate cadre 
didactice si elevi 

Decembrie 
2013  

CDI Elevi 
Cadre didactice 

Constantin 
Constantina 
Calomfir 
Marina 

2 Decoratiuni de sarbatori - atelier Decembrie 
2013 

CDI Elevi claselor II-
IV , si a V 
a,Dragotesti  

Stoian Marina 
Constantin 
Constantina  

3 A venit Mos Craciun! – serbare 
 
 
 
Mister Craciun 
Miss Craciunita 

 Decembrie 
2013 

Scoala 
Dragotesti 

Elevi 
Cadre didactice 
Parinti 
Reprezentanti 
ai Consiliului 
Local 

Calomfir 
Marina  
Oprica Ileana 
Constantin 
Constantina 

3.Dragobetele – sarbatoare a iubirii si a primaverii 

1 Primavara – sarbatoarea vietii si 
a iubirii ( masa rotunda)  

Februarie 
2014 

CDI Elevi 
Parinti 
Cadre didactice 

Matei Luisa 
 
Constantin 
Constantina 
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2 Martie – prima floare pentru 
mama – mini serbare 

Martie 
2014 

Scoala 
dragotesti 

Elevi 
Parinti 
Cadre didactice 

Calomfir 
Marina 
Vasile Corina 

4.Sarbatori Pascale la romani 

1 Ornamente traditionale  
Incondeierea oualelor 

Martie 
2014 

Scoala 
Dragotesti 

Elevi 
Cadre didactice 
parinti 

Calomfir 
Marina 
Oprica Ileana 

2 Expozitie  cu ornamentele 
realizate  

Aprilie 
2014 

Hol Scoala 
Dragotesti 

Elevi 
Cadre didactice 
parinti 

Radu Adriana 

EVALUARE 

Prezentarea portofoliilor realizate in timpul activitatilor 
Expozitie cu materialele realizate 
Masa rotunda – cadre didactice, parinti, reprezentanti ai Consiliului Local Dragotesti  

 
MATERIELE NECESARE: 
 hartie xerox 
 pliante 
 afise 
 masti 
 crengute 
 grau 
 tempera 
 lipici 
 coli desen 
 costume populare 

              EVALUAREA PROIECTULUI: 
- expoziţie cu lucrările elevilor participanţi; 
- înregistrări video din timpul desfăşurării activităţilor individuale şi comune; 
- realizarea unui album cu aspecte din activităţile concrete ale parteneriatului; 
- invitarea părinţilor  precum şi a reprezentanţilor primăriei la manifestările finale; 
- popularizarea   manifestărilor prilejuite de acest parteneriat; 

         PARTENERI: 
Şcoala Gimnazială Drăgoteşti 

         Director RADU ADRIANA LAURA 
Consiliul Local al Comunei Drăgoteşti  
            Primar DUMITRU DINCĂ 
Consiliul Reprezentativ al Parintilor 
            Presedinte: STOIAN MIRELA 
 
Bibliografie: 
1.Panţuru, S., Psihosociopedagogia familiei, curs pentru învăţământ la distanţă, Brasov, Reprografia 
Universităţii „Transilvania”, 2008; 
3.Băran-Pescaru, A., Parteneriat în educaţie, Bucuresti, Editura Aramis, 2004; 
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FAMILIA  ȘI GRADINIȚA 
 

 Stanusi Gheorghita- educatoare 
           Liceul Teoretic “George St. Marincu” Poiana Mare  

         
             La varsta prescolara un factor important este gradinita care desfasoara un amplu proces instructiv-
educativ aplicand metode si procedee stiintifice.  Pentru reusita actului educational munca depusa de 
cadrele didactice in gradinita trebuie continuata, sustinuta si intarita de familie.    

Functia de parinte este o,,meserie,,si, ca orice meserie, ea trebuie invatata.  Notiunea de parinte nu 
poate exista separat de cea de copil, dupa cum notiunea de educator nu poate exista separate de cea de 
educat.  Parintii trebuie sa cunoasca, sa devina constienti de influenta pe care o exercita prezenta lor in 
viata copilului, sa fie convinsi ca educatia ce trebuie data copilului, pentru societatea actuala este diferita 
de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de cea actuala, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator.  Gresesc acei parinti care le interzic copiilor sa se,,atinga de anumite obiecte,, sau sa se 
deplaseze cat de mult pot. Tendinta copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucarii, de a le pipai, de a 
le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea daca se sparg sau nu, nu trebuie oprita. Un copil sanatos, bine 
alimentat si crescut in conditii igienice, manifesta un activism care trebuie stimulat, dar si supravegheat si 
indrumat.Curiozitatea acuta, de a cerceta tot ce -l inconjoara trebuie incurajata. 
             Unitatea de actiune a celor doi factori (gradinita-familie) in opera de formare a copilului este 
conditionata de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru si o buna cunoastere reciproca. Interesul 
comun al celor doua institutii trebuie sa determine o miscare cu dublu sens, familie-gradinita, gradinita-
familie, in vederea unei suficiente cunoasteri a ambelor parti.          
             In procesul educatiei rolul coordonator il are gradinita, iar mai apoi scoala, insa familia este aceea 
care contribuie prin sustinerea si continuarea a ceea ce unitatile de invatamant se straduiesc sa faca. 
             Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea si valorificarea 
influientelor pozitive ce se exercita in familie, iar pe de alta, indrumarea familiei in vederea exercitarii unor 
actiuni educative care sa fie in concordanta cu idealul educativ. Ca institutie care dispune de cadre 
pregatite in acest sens, gradinita poate asigura aceasta coordonare.O prima consecinta ce rezulta de aici se 
refera la necesitatea cunoasterii de catre educatoare a trasaturilor si potentialului educativ al familiei.De un 
real folos pentru valorificarea influentelor familiei si indrumarea ei sunt informatiile ce se refera la 
incadrarea parintilor in procesul muncii, la structura si tipul familiei, la relatiile interpersonale dintre 
membrii sai ( intre parinti, intre parinti si copii, intre copii si bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la 
responsabilitatile pe care copilul le indeplineste in familie, la autoritatea parintilor si metodele educative pe 
care acestea le folosesc etc.  Cunoscand asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui 
progam comun de educatie-al gradinitei si al familiei- in care actiunile ce se intreprind sa se completeze 
reciproc. Numai in acest fel se poate contura un sistem unitar de cerinte.  Odata stabilite aceste lucruri, 
urmeaza aplicarea lor. Si in acest proces educatoarei ii revine sarcina sa indrume si sa orienteze modalitatile 
de aplicare si mai ales sa urmareasca rezultatele.  In acest sens, ea trebuie sa-i familiarizeze pe parinti cu 
anumite cunostinte psihopedagogice si sa-i initieze in folosirea unor metode si procedee de educatie in 
concordanta cu particularitatile de varsta si individuale ale copilului.                

Principalele aspecte asupra carora educatoarea trebuie sa insiste se refera la regimul zilnic din 
familie, la relatiile dintre parinti si la unitatea de cerinte dintre ei, la importanta climatului afectiv pentru 
dezvoltarea personalitatii copilului, la necesitatea cunoasterii copilului, la semnificatia stilului de viata care 
trebuie sa domine in familie, la jocurile si jucariile copilului, intr-un cuvant la tot ceea ce s-ar putea 
repercuta,intr-un fel sau altul, asupra dezvoltarii copilului.                                                                     

 Familia reprezinta un element cheie in dezvoltarea sanatatii, competentei si activitatii copilului insa 
ea nu poate exercita aceasta functie fara colaborarea cu gradinita, care asigura resurse suplimentare. 
Pentru a realiza un parteneriat eficient gradinita-familie, educatoarea poate implica familia in anumite 
activitati instructive-educative. Astfel, parintii trebuie sprijiniti sa isi cunoasca copiii, sa le identifice nevoile 
si sa sprijine dezvoltarea si cresterea lor armonioasa. Parteneriatul familie-gradinita, cu tot ceea ce 
presupune el, prezinta avantaje pentru toti factorii implicati: educatoare, parinti, copii. 
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In privinta formelor concrete de colaborare dintre gradinita si familie, trebuie spus ca ele se 
deosebesc in functie de scopul urmarit si modul concret de realizare. Un exemplu ar fi conferintele si 
referatele prezentate in fata parintilor cu anumite prilejuri. In cadrul acestor conferinte am abordat teme 
pe baza de fapte si date concrete. Ex: “Influenta familiei asupra personalitatii copilului”, “Despre noi si 
copiii nostri”,”Cum sa contribuim la dezvoltarea limbajului copiilor nostri”, etc.          
  De asemenea, organizarea unor expozitii cu lucrari executate de copii, prin care parintii au 
posibilitatea sa-si cunoasca copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea parintilor la anumite 
activitati demonstrative ii ajuta sa cunoasca metodele si procedeele folosite, le sugereaza anumite 
modalitati concrete de indrumare a jocurilor,  de folosire a jucariilor, etc. In cadrul acestor participari, 
parintii  observa modul de comportare al copilului in colectivitate, precum si modul si gradul de implicare al 
prescolarului in activitati. 
 Un alt mijloc eficient de colaborare intre gradinita si familie  este consilierea..Asemenea convorbiri au 
loc spontan ori de cate ori se iveste prilejul, sau organizat, din initiativa educatoarei sau a parintilor. 
Avantajul lor consta in posibilitatile pe care ni le ofera de a analiza diferite situatii concrete si de a ajunge la 
un consens asupra masurilor ce se vor intreprinde in continuare.Educatoarea are prilejul sa cunoasca mai 
bine copilul prin intermediul parintilor, sa-i cunoasca pe acestia din perspectiva calitatii pe care o au. O 
varianta a acestor convorbiri imbraca forma consultatiilor individuale. Cu acest prilej sunt analizate unele 
manifestari concrete mai dificile sau iesite din comun, cauzele care le genereaza, si in colaborare se ajunge 
la initierea unor masuri concrete. Convorbirile si consultatiile presupun mult tact  din partea educatoarei. 
 Vizitele constituie o alta forma de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
catre educatoare si vizitarea gradinitei de catre parinti. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea sa 
cunoasca  structura si climatul educativ din familie, relatiile si valorile morale ale acestui microgrup, locul pe 
care copilul il ocupa in interiorul sau. Vizitand gradinita, parintii au posibilitatea sa-si cunoasca mai bine 
copilul si sa-si vada propiile rezultate, observand si informandu-se asupra atitudinii si comportarii copilului. 
De asemenea la nivelul grupei si al gradinitei,  se constituie comitetul de parinti. Acesta are rolul de a-i 
antrena pe toti parintii la organizarea si desfasurarea in bune conditii a muncii in gradinita. 
 Pentru atragerea unor surse extrabugetare, am organizat si desfasurat impreuna cu copiii si parintii 
progame artistice cu taxa simbolica pentru parinti, banii obtinuti folosindu-se pentru a achizitiona jucarii 
sau alte materiale necesare grupei de copii. Ex:”Sarbatoarea toamnei”. Lucrarile executate impreuna ca 
copiii au fost: peisaje din seminte de dovleac, jucarii din castane, coji de nuci, etc., sau “8Martie”, 
martisoare, felicitari.De asemenea am atras parintii la realizarea unor lucrari in gradinita: reparatii mobilier, 
zugraveli, etc. 
 O alta forma de colaborare intre gradinita si familie sunt serbarile copiilor, un prilej de cunoastere 
reciproca, dar si de satisfactie reciproca pentru realizarile copiilor. Am organizat activitati extracurriculare, 
organizate si desfasurate impreuna cu parintii. De exemplu: vizite organizate la patiserie, la croitorie,, la 
biserici, la dispensar, astfel incat copiii sa aiba parte de o educatie culturala solida. In vederea  eficientei 
parteneriatului gradinita-familie, educatoarea trebuie sa mobilizeze parintii, in participarea la aceste 
actiuni.  
 In cadrul formelor de colaborare mai sus mentionate educatoarele vor observa”pe viu”relatia dintre 
copii si parinti, vor putea observa anumite hobby-uri, preferinte sau talente ale familiei, precum si modul in 
care parintii isi cunosc copiii. Adevaratii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea si 
apropierea parintilor, nu numai prin bunavointa si bucuriile ce li se ofera acasa, ci si din interesul pe care 
parintii il acorda in realizarea activitatilor din gradinita; copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de 
siguranta fiindu-le atat de necesar dezvoltarii si echilibrului interior; totodata ei traiesc mandria de a-si 
vedea parintii in situatii apropiate lor si de a-i aprecia si mai mult.Parintii au sansa de a deveni participanti 
la educatie, prin implicarea  afectiva si prin emotiile traite alaturi de copiii lor ; au prilejul de a sta foarte 
aproape de copii, de ai intelege mai bine, au posibilitatea sa-i observe, sa vada cum se compoarta acestia in 
colectiv.Participand afectiv si efectiv la viata gradinitei, parintii nu vor mai vedea doar functia sociala a 
acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasa, ci vor constientiza ca ea desfasoara un 
proces instructiv-educativ bine fundamentat si organizat.                   
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 In concluzie, dezvoltarea  psihica si fizica a copilului la aceasta varsta  depinde in mare masura  si de 
cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea  e nevoie stringenta de in parteneriat educational in favoarea 
cresterii adecvate a  copiilor.  
 Bibliografie:Ilut, P.,,Teme actuale de psihosociologie”, Iasi, ed. Polirom, 2004 
    
 

COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ PENTRU ASIGURAREA REUŞITEI  ŞCOLARE 
  

     Păun Rodica-profesor pentru învățământ primar  
Școala Gimnazială „N. Titulescu” Craiova 

                                                                       
 Motto: 
     “ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te 
rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Child’s Appeal 

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 
şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică 
şi de neînlocuit. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-
l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 
responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 
unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă 
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai 
sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg 
uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. 
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Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 
cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite 
în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare 
asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de 
discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii 
şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din 
urmă are disponibilităţi intelectuale. 
Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

 îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 
unele roluri sociale; 

 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 
existenţă; 

 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl   are asupra 

dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 

şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru motive 

pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în 

afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, 

în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi 
favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să 
influenţeze gestiunea şcolara. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid 
şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are 
sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între 
aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" 
de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în 
ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate 
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realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub 
influenţa societăţii şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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FAMILIA CA MEDIU SOCIALIZATOR ŞI EDUCAŢIONAL. FORME ALE COLABORĂRII ŞCOLII CU FAMILIA 

 
Iulica Ispas-profesor pentru învăţământul preşcolar 

Şcoala Gimnazială,,N.Romanescu” 
 

" Fiecare copil pe care îl instruim  este un OM dăruit societăţii "(N. Iorga) 
 

  Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care constituie prin mijloace specifice la 
formarea tineretului.  
 Familia este prima şcoala a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 
copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, incât urmele ei rămân, uneori, 
întipăriţe pentru toată viaţa în profilul moral - spiritual al acestuia.  
 Familia ocupă un loc aparte in sistemnul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă 
a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din mediile de socializare şi 
educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil in cele mai variabile 
situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  
 Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  
 "Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual - moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa". (M. Golu)  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct - prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect - prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi - pe 
care copiii le preiau prin imitaţie şi invăţare - precum şi climatul socioafectiv in care se exercită influenţele 
educaţionale ("cei şapte ani de acasa") constituie prirnul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra 
copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare in raport cu 
diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face  apel in familie, 
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mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi 
rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentui lor sociomoral.  
 Ei, copiii care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiţi de dragoste părinteasca. Se inaltă vegheaţi de 
căldura familiei unde invaţă primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este bine şi rău, cum să se poarte 
frumos. Apoi în primul colectiv - grădiniţele - cunosc regulile jocului cu alţii, bucuria victoriei sau tristeţea 
fără inceput şi fără sfârşit - copilăria.  
 Dacă vine toamna - e septembrie. Suna primul clopoţel care vesteşte şcoala, in care copilul crescut 
in familie va fi instruit pentru viată. Părinţii şi educatorii contribuie, in strânsă colaborare, la ridicarea 
nivelului instructiv educativ al elevului integrat în colectiv. Reuşita acestei acţiuni presupune insă o 
cunoaştere speciala a fiecărui copil. El trebuie urmarit permanent şi profund, sub toate aspectele 
personalităţii lui. 

Factorul decisiv în succesul şcolar il reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii 
comune familie - şcoala. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităţilor individuale şi 
colective, în concordanţă deplina cu preocupările, interesele, deprinderile şi aptitudinile fiecărui copil. 

 Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi permanentă a 
celor doi factori de instruire, familie - şcoala şi presupune unitatea influenţelor educative şi continuitatea 
muncii de formare a copilului.  

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educational. Ponind de la necesitatea 
cunoaşterii sociopsihopedagogica a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. 
Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, 
sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie - colaborarea cu şcoala.  

S-au cam pierdut formele de comunicare intre cei doi factori decisivi pentru formarea copilului. Au 
supravieţuit sedinţele cu părintii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare 
bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalti? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, 
pentru ca şcoala are acelaşi rol educativ. Cu intrarea in şcoala (de la vârsta de 6 ani) problemele muncii de 
educaţie devin mai complexe şi odata cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru copil un nou mediu 
caruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale 
sunt preluate în mod special de şcoala (cele privind instrucţia), dar familia rămâne implicată chiar şi in 
realizarea acestora rămânându-i in acelaşi timp şi multe altele in care rolul principal il are in continuare. 
Fără participarea părinţilor efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau 
deformat. Aşa cum arata si H. H. Stern "orice sistem de educaţie, oricat ar fi de perfect, rămâne neputicios 
dacă se loveşte de opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor".  

Poziţia unor părinţi care considera că odată cu intrarea copiilor în şcoala rolul lor s-a incheiat, sau 
poziţia unor  cadre  didactice  conform  căreia  şcoala  poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor sunt 
greşite. Numai o colaborare perfectă intre cei doi factori este de natura să determine o eficienţă maximă a 
muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducator il are şcoala. Ea poate să 
orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Familia, oricate merite şi preocupări valoroase ar avea în legatură cu educaţia copiilor, nu va obţine 
rezultate pozitive decât în condiţiile in care acţioneaza imprcuna cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune - amândoi factorii acţioneaza asupra aceloraşi persoane, 
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijioace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice 
divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii.  

Aceasta realitate a căpătat caracter de lege, o prevedere in acest sens fiind inclusă in Legea 
educaţiei şi invăţământului "Şcoala conlucrează cu familia in educarea copiilor şi tineretului in pregătirea lor 
pentru munca şi viaţă, iar rolul conducator în această acţiune de colaborare revine şcolii ca factor 
instituţionalizat specializat in muncă instructiv - educativă. 

Colaborarea şcolii cu familia se realizeză in diferite forme: 
-  comitetele cetăţeneşti de părinţi - sunt forme organizate de colaborare intre şcoala şi familie 

constituind la perfecţionarea pocesului de instruire şi educare a elevilor; 
-  vizitele la domiciliul elevilor; 
-  consultaţii individuale; 
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-  corespondenţa cu familia. 
Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concreta a condiţiilor specifice din 

fiecare familie şi pe aceasta bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca fiind cele mai 
adecvate in vederea asigurării unui progres continuu in dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din timp 
planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problemă. (S-au cam 
abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită bursa sociala). 

Formele colective de colaborare - adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru părinţi - 
pot imbrăca structuri şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii (organizate periodic) pot fi 
destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele deficienţe - cu 
tact - şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme psiho - pedagogice in vederea 
informarii părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor practice (de pilda probleme ca: 
organizarea regimului de viaţă al elevilor in familie, orientarea şcolară şi profesională, alegerea şi 
dezvoltarea lecturii, etc. toate în funcţie de specificul vârstei).  

Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic 
organizate (pe şcoala), asigurând comunicarea unui  sistem de informaţii, metodologii de lucru, forme de 
activitate, posibil de folosit în familie. 

Lipsa de colaborare duce spre un esec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care dorim tot, 
pentru care visăm tot ce este mai bun.  

Pentru viitor, dascălii adevaraţi ştiu ce trebuie să facă în prezent: să pună lumina in priviri şi linişte in 
gânduri, să pună zambet in iubire in fapte, să pună cuget in judecată.  

Coordonatele colborării: implicarea familiei în activitatea şcolara a copiilor se desfaşoară pe două 
coordonate: 

a). relaţie părinte - copil: controlul frecventei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor in indeplinirea 
sarcinilor, suport moral şi material; 

b). relaţia familie - şcoala, contactul direct cu invăţătorul, profesorii clasei sub forma:  
- o reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară (Planul 

cadru pentru invăţămantui obligatoriu, Programele şcolare, Ghidurile de evaluare -Descriptorii de 
performanta); 

- consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi 
prograrmul şcolar al elevilor. 

- activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinti pentru sprijinirea şcolii in activitatea de 
cuprindere la cursuri a tuturor copiilor, la imbunăţătirea frecvenţei acestora ( vizibil imbunăţăţita prin 
oferirea laptelui şi cornului de către guvern), in organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. 

- lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări aniversare. 
 -  reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 

 
MODALITĂȚI EFICIENTE DE COLABORARE CU FAMILIA 

 
                                                                                    Enea Nuța-profesor pentru învățământ primar 

                                                                                   Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”Craiova 
                                                                            Popa Olimpia-Alunița-profesor învățământ primar 

                                                                                             Liceul de Arte,,Marin Sorescu”Craiova       
                                                      

Colaborarea învățătoului cu familia contribuie la realizarea progresului la învățătură și la formarea 
comportamentelor la elevi.                                                                                                           

Cadrul didactic trebuie să conducă cu eficiență relațiile cu părinții care devin buni colaboratori. 
Acesta are în vedere respectarea unor condiții : transmiterea informațiilor, realizarea conexiunii inverse, 
acceptarea opiniilor, obiectivitatea, utilizarea unui limbaj potrivit.                                                                                                                                            

Transmiterea informațiilor. Comunicarea cu părinții nu înseamnă nevoia de a-i informa pe scurt pe 
aceștia de diverse probleme. Învățătoul își petrece cea mai mare parte din timpul relațiilor cu părinții în 
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receptarea și primirea mesajelor din partea acestora. Cadrul didactic trebuie să determine părinții să ia 
inițiative. 

Conexiunea inversă. Părinții nu au datoria de a înțelege și a asculta toate mesajele din partea 
educatorului. Un cadru didactic lasă spațiu întrebărilor și îi provoacă să facă acest lucru. 

Părinții trebuie să știe că actul de învățare are la bază trei factori : zestrea nativă a copilului, mediul 
fizic activ și mediul social propice.O schimbare în mediu poate duce la schimbări nu numai în conținutul în 
ceea ce copilul învață, dar și în capacitatea de a învăța.  

Copilul trebuie stimulat în pemanență, pentu a-l ajuta să se acomodeze cu situația de „a învăța ” și de 
a depăși cu bine această sacină care nu-i convine. Copilul nu poate discerne asupra a ceea ce poate învăța și 
nici asupra momentului potrivit pentu a studia.Părinții le vor fixa un program.     Sfaturi pentru părinți : să 
corecteze imediat eroarea copilului, făcându-l să înțeleagă ce demers propriu a adaptat care îl conduce la 
eroare, să-l învețe pe copil reguli eficace pentru relațiile interpersonale din cadrul familiei și din afara 
acesteia și să se cunoască pe sine, să nu-l mintă pe copil, să nu se teamă să-și arate ignoranța prin unele 
răspunsuri negative sau prin căutarea lămuririlor necesare în enciclopedii, în dicționare, chiar în prezența 
copilului, să le acorde copiilor mai mult timp liber. 

În fiecare familie trebuie să se manifeste o relație de colaborare și prietenie între toți membrii 
familiei. 

Ca educatori, părinții au nevoie să fie inițiați în cunoașterea trăsăturilor firești ale diferitelor vârste, 
pentru a le putea acorda propriilor copii dreptul de a trăi corespunzător cerințelor lor. 

În atitudinile pe care le iau față de copii, unii părinți adoptă cele două stiluri extreme de educare  
a copilului : autoritate severă  sau îngăduială totală. 
Sarcina principală a școlii este de a populariza în rândul familiei regulamentul de ordine interioară cu 

privire la ocrotirea și creșterea copilului, în perioada școlarității și de a sugera, de a antrena la aplicarea 
unor măsuri eficiente. 

Pentru consolidarea relației școală-familie, se realizează parteneriate având ca obiective : forma- 
rea la copii a unor conduite corespunzătoare, a unui stil de viață sănătos, emoțional, fizic și socio-

moral. 
Scopul creării acestor parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate bune în 

achiziționarea cunoștințelor. 
 Părinții : 

- Vor asigura respectarea Regulamentul de Ordine Interioară al Școlii; 
-  Vor sprijini și încuraja copiii să efectueze temele și vor folosi toate oportunitățiile puse la 

dispoziție de școală pentru ca elevii să aibă reușite ; 
-  Vor participa la întâlnirile organizate cu părinții, în vederea reușitei și progresului copiilor lor ; 
-  Vor evita să-și planifice concedii cu familia în timpul cursurilor școlare. 
 Școala:  
- Se va arăta deschisă și primitoare față de părinți și elevi ; 
- Va asigura condiții cât mai bune pentru ca toți elevii din comunitatea școlii să aibă succes școlar; 
- Va face tot ce este posibil pentru a asigura securitatea ți buna dispoziție a copilului ; 
- Va asigura o atmostferă pozitivă de lucru copilului și va informa părinții în legătură cu   re- 
              zultatele școlare ale copiilor;                
- Va asigura o direcție educațională în concordanță cu Curriculum Național pentru a răspunde            

nevoilor individuale ale copilului. 
- Va asigura o atmostferă pozitivă de lucru copilului și va informa părinții în legătură cu rezultatele 

școlare, comportamentul, punctualitatea și frecvența lui la cursuri și va căuta o modaremediere împreună 
cu părinții. 

- Va stabili temele pentru acasă, asigurând condiții favorabile pentru ca elevii să poată lucra   
suplimentar, în timpul și după orele de curs ; 

- Va informa părinții în legătură cu activitățile și evenimentele desfășurate în școală ; 
- Va informa părinții asupra progresului copilului lui ; 
     Elevii : 
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- Vor frecventa cursurile cu regularitate și vor veni la timp la școală ; 
- Vor aduce zilnic la școală echipamentul sportiv ; 
- Vor duce la îndeplinire sarcinile de lucru în clasă și își vor face temele la timp ; 
- Vor respecta și vor avea grijă de bunurile școlii – clădiri și spațiul înconjurător. 
Familia are un rol important în educarea copilului. Primele noțiuni educative pe care copilul le 

primește sunt cele din familie. În familie se conturează caractere. Părinții și educatorii în timpul 
procesului de învățământ trebuie să intervină în diverse situații pentru a corecta comportamentul 
copilului.  

Obiective care se realizează prin intermediul parteneriatului : 
Să ajutăm școlile să privească parteneriatele cu familia ca o modalitate de realizare a progresului 

învățării și dezvoltării ; 
Să stabilim colaborarea familie-școală la nivel național, ca pe un standard al politicilor și practicilor 

educaționale. 
Atunci când părinții, elevii și ceilalți membrii ai comunității devin și se consideră parteneri în 

educație, în jurul elevilor se formează o comuniotate de suport. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în 

școală și în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate o activitate opțională. 
Eficacitatea învățării realizată în școală poate fi realizată prin buna colaborare familie - școală. 
Părinții  pot evalua cu exigență rezultatele activității școlare. 
Îmbinarea eforturilor educative din familie și din școală este obligatorie, pentru că de multe ori ce 

copiii trec în clase mai mari, apar  alte probleme care se repetă la generațiile următoare. 
Când cele două medii educaționale – nșcoala și familia se completează și se susțin, ele asigură într-

o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlaă și pe plan general în viața socială.  
Când părinții sunt parteneri cu școala în educația copiilor lor, rezultatele determină performanța 

elevilor, o mai bună frecventare a școlii. 
Educația răspunde atât cererii sociale cât și nevoilor și aspirațiilor  individuale.  
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EFICIENTIZAREA COLABORĂRII DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 
 

Stanciu Eugenia- profesor învăţământ primar 
Şcoala Gimnazială”Sfântul Dumitru” Craiova 

 
Şcoala a avut şi are un rol primordial în a colabora cu părinţii copiilor pentru  

asigurarea educaţiei acestora. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, comunitatea 
locală, întreaga societate şi colaborarea între ele este absolut necesară. 
         Învăţătorul trebuie să cunoască câteva cerinţe care să-i faciliteze munca în parteneriatul cu părinţii şi 
să-i sporească eficienţa.  
         Consonanta colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu numai unitatea de vederi, ci cum 
este  şi firesc, unitatea de atitudini faţă de cel educat. Este vorba de o dublă concordanţă:  
 între şcoală şi familie; 
 între membrii familiei. 

Având păreri diferite faţă de problemele educaţiei copilului, în familie, apar unele  
disensiuni de care copilul ia uneori cunoştinţă fiind, de obicei, prezent la exprimarea lor. Punctele de vedere 
contradictorii determină copilul să-şi desfăşoare activitatea după bunul lui plac. Cu asemenea,,atitudini” din 
partea familiei nu poate fi vorba de o colaborare deoarece învăţătorul nu are cu cine colabora. În asemenea 
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situaţii, consecinţele negative nu întârzie să apară: elevii cu rezultate slabe la învăţătură şi mai ales cei 
indisciplinaţi sunt, în cea mai mare parte, rodul unei astfel de neconcordanţe, deoarece copilul ştiind că are 
un apărător în familie pentru faptele sale negative, le va săvârşi fără teamă. O bună educaţie implică 
necesitatea unităţii de vederi şi de acţiuni din partea tuturor factorilor educativi. 
         Informarea reciprocă între învăţător şi familie cu privire la copil, la evoluţia lui, prin intermediul 
carnetului de elev, a vizitelor reciproce, şedinţe cu părinţii, corespondenţă, nu are un caracter sistematic, ci 
ea se desfăşoară sporadic şi mai ales în,,momente de criză”. Tocmai pentru a nu se ajunge la 
asemenea,,momente”, trebuie ca informarea celor doi factori să se producă sistematic şi reciproc, fiindcă 
aceasta se realizează de obicei, dinspre şcoală spre familie şi mai rar de la părinţi spre învăţător. Informarea 
trebuie să se facă ori de câte ori se simte nevoia dintr-o parte sau din alta.  
         Colaborarea familiei cu învăţătorul nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a 
învăţământului. Este necesar ca ei să se intereseze de munca copiilor, de învăţătură şi să le imprime o 
atitudine serioasă, de răspundere faţă de aceasta.  
         Există un domeniu al educaţiei în care aportul familiei este deosebit de valoros şi acesta este cel al 
educaţiei civice. Niciunde, ca în familie, formarea fizionomiei morale nu găseşte un climat mai potrivit de 
formare. Cinstea, omenia, respectul faţă de om, hărnicia, dragostea faţă de patrie sunt valori pe care 
părinţii le pot cultiva cu cel mai mare succes. Acest lucru îl pot realiza nu prin lecţii speciale, ci prin 
atitudinea lor faţă de aceste valori morale, prin implicarea acestora în viaţa lor de toate zilele. 
         După cum se ştie, colaborarea presupune pe lângă o unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în 
vederea realizării unităţii – factorul coordonator al colaborării fiind învăţătorul. Această precizare nu 
izvorăşte dintr-un orgoliu profesional, ci decurge din logica lucrurilor. Şcoala are rol de a coordona 
colaborarea tuturor factorilor educativi, deoarece dintre toţi, doar ea este singurul calificat pentru 
asemenea acţiune. 
         În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor: 
 Şedinţe cu părinţii – cadru organizat al unor analize riguroase asupra activităţii desfăşurate cu întreg 

colectivul de elevi pe care învăţătorul îl conduce, dar şi rezultatele obţinute de fiecare elev în parte. 
Cu această ocazie sunt dezbătute şi greutăţile pe care copiii le întâmpină la diferite discipline de 
studiu, la efectuarea temelor, la colaborarea cu ceilalţi colegi, în respectarea regulamentului şcolar, 
atât la şcoală cât şi acasă. Informarea este reciprocă de la învăţător ţa părinte şi invers. Problemele 
se analizează, se discută şi apoi se stabileşte un plan de măsuri pentru înlăturarea lor. 

 Orele de consiliere- prilej excelent de discuţii degajate, organizate, ce sporesc gradul de implicare şi 
cunoştere a copiilor/ cerinţelor şcolii. 
Pentru o eficientizare a acestora, am realizat o programare a părinţilor, astfel că săptamânal mă 
întâlnesc cu 6-7 părinţi.În timpul alocat discut cu fiecare dintre cei prezenţi, analizăm realizarea 
sarcinlor şcolare, comportamentul elevilor, caiete, fişe de lucru,etc 
Pot participa şi alţi părinţi, alţii decât cei programaţi, dacă există probleme ce necesită abordare 
urgentă. 

 Vizitele la domiciliul elevilor sunt momentele în care se realizează o cunoaştere amănunţită a 
condiţiilor de viaţă în care trăieşte copilul, a valenţelor pozitive sau negative pe care părinţii le 
exercită asupra acestuia. Cu această ocazie învăţătorul poate urmări gradul de sprijin acordat de 
părinţi copiilor în efectuarea temelor de acasă. S-a constatat că un număr restrâns de elevi n-au 
fost supravegheaţi în timpul pregătirii lecţiilor, în timp ce un număr destul de mare au fost 
controlaţi sistematic de către părinţi sau alţi membrii ai familiei. Aceştia din urmă aveau caietele 
ordonate, temele complete şi corecte, iar rezultatele lor la învăţătură sunt bune şi foarte bune. 

 Lectoratele pedagogice sunt organizate cu părinţii în scopul consilierii acestora în unele probleme în 
ceea ce priveşte,,meseria de părinte”. Iată câteva teme pe care le-am abordat de-a lungul anilor cu 
părinţii elevilor pe care i-am educat:,,Profesia de părinte – un examen de conştiinţă”,,,Atmosfera 
familială şi educaţia copiilor”,,,Bunicii – Cine nu are bătrâni în casă, să îşi cumpere”,,,Psihologia 
familiei cu un singur copil”,,,Probleme ale copilului bolnav”,,,Dificultăţile trecerii pragului dintre 
clasa a IV-a şi a V-a”,etc. 
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 Sfatul pedagogic este un program săptămânal care constă în consultaţii acordate de învăţător 
părinţilor cu ocazia vizitelor la domiciliul elevilor şi în momentele de criză când părintele vine la 
şcoală să-l informeze pe învăţător despre problemele pe care le are copilul sau este chemat de 
învăţător pentru a-l pune la curent cu situaţia copilului. Acest mod de lucru cu părinţii este eficient 
deoarece se desfăşoară ori de câte ori situaţia o impune, în timp util pentru ca problemele apărute 
să fie rezolvate repede şi necesită alocarea unei scurte perioade de timp. 

 Corespondenţa şi carnetul de note sunt modalităţi de lucru permanente, dar ele nu sunt suficient de 
concludente deoarece informarea se face numai dintr-o parte, fie de la învăţător spre părinte, fie 
de la părinte la învăţător. Carnetul de note oferă părinţilor doar calificativul obţinut de elev în urma 
evaluării nu şi ce ştie sau nu ştie copilul. Desigur că pentru părintele care urmăreşte  îndeaproape 
munca elevului şi vrea să fie bine şi complet informat este posibilă studierea testelor de evaluare 
sumativă, a muncilor independente sau a realizărilor plastice. 

 Serbările ţinute în faţa părinţilor permit acestora să vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii 
lor, trăirile şi comportamentul acestora, să le descopere diferite înclinaţii sau chiar talente artistice 
pe care nici nu le bănuiau. Îi pot urmări cum se manifestă în colectiv în raport cu ceilalţi elevi. 

 Activităţile extracurriculare pot constitui şi ele o modalitate de lucru cu părinţii cu condiţia ca şi 
aceştia să fie invitaţi să participe. În cadrul acestor activităţi avem ocazia să-i punem pe părinţi în 
faţa unor situaţii tipice de o educaţie model în ceea ce priveşte comportamentul copiilor în situaţii 
normale, dar pe care nu le întâlnesc zilnic.  

         Am putea spune că aproape nu există activitate extracurriculară la care să nu putem invita părinţii. 
Vom observa că în funcţie de locul de muncă, de timpul de care beneficiază, de atenţia pe care o acordă 
educaţiei copilului în şcoală şi în familie, părinţii vor răspunde de cele mai multe ori,,prezent” solicitărilor 
noastre.  
         Dacă avem o colaborare strânsă cu părinţii, dacă încercăm să-i aducem aproape de eforturile pe care 
le facem pentru educarea copiilor, roadele acestei colaborări nu se vor lăsa aşteptate. 

Învăţătorul trebuie să rămână ca o,, flacără vie” într-o viaţă deloc uşoară, cu multe cărări 
întortochiate pe care are misiunea de a-i conduce pe alţii spre succes. 
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DE CE ȘCOALA ȘI FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE? 
 

Prof. Bretan Maria Simona 
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova 

 
Pentru a avea elevi bine educați și deci viitori cetățeni demni și responsabili, trebuie să ne ocupăm, 

mai înâi, de educația părinților. Școala a avut și are un rol primordial în colaborarea cu părinții în scopul 
asigurării unei educații parentale de calitate. Educația este o acțiune complexă la care trebuie să își dea 
concursul școala, familia, întreaga societate, iar cooperarea acestor actori este logică și stringentă. 

Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și totodată invers – 
activitatea de la școală este continuarea activității de acasă. Acesta este principalul motiv pentru care cei 
doi factori au datoria de a cunoaște obligațiile celuilalt și de a se sprijini reciproc. 

În atenția tuturor factorilor educaționali trebuie să fie următorul fapt: Cum va trebui să educăm 
copilul de azi, tânărul – adultul de mâine, pentru a se încadra într-o societate în care numai 
responsasilitatea, voința, hotărârea, curajul și dorința de a munci îi poate asigura o existență optimă? 
Răspunsul la această întrebare este foarte complex și nu poate fi oferit de școală fără familie, și invers, de 
familie fără școală Școala și familia urmăresc același scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 
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multilateral dezvoltați. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de actiune, concordanța 
dintre mijloacele specifice de influențare folosite de aceste două institutii sociale.  

Pentru a evita caracterul duplicitar și dezorientarea este necesară adoptarea unor atitudini de 
aprobare a sarcinilor școlii, mai ales pentru a nu crea dificultăți de înțelegere la copii. Este necesar a se crea 
un front educativ comun familie – școală. Timpul calitativ acordat copiilor, discuțiile libere și deschise care 
să se soldeze cu acceptarea punctelor de vedere, manifestarea interesului permanent pentru ce și cum se 
întâmplă în școală, afișarea disponibilității de implicare în rezolvarea problemelor școlii sunt acțiuni 
necesare pentru fiecare părinte. 

Școala este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa 
educativă sa fie mai profundă și de durată. Colaborarea școlii cu familia este necesară și in vederea unei 
informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi  şcoală. De 
altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea socială a 
şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului  şcolar având în 
vedere  şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale 
pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie 
şi cea şcolară.  

Binefacerile colaborării sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 
stereotipurilor,  şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. 

      Spre a ajuta eficient pe copii, părinții trebuie să țină legătura cu școala, spre a se informa despre 
rezultatele muncii și despre comportarea lor la școală. Unele informații despre aceste situații le pot obține 
părinții prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatările despre activitatea lui la școală și 
modul cum a fost ea apreciată de profesori, dar mult mai utile sunt informațiile pe care le primesc părinții 
de la cadrele didactice. Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, modificarea 
statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educației familiale, progresele 
sociologiei și psihologiei, precum și alte cauze au dus la înțelegerea faptului că orice sistem de educație 
rămâne neputincios dacă se izbeste de indiferența sau de opoziția părinților. Școala capătă astfel o misiune 
suplimentară.  

Au existat întotdeauna educatori excelenți și părinți iubitori care nu și-au pus probabil atâtea 
probleme și totuși au reușit foarte bine, dar poate că acest lucru era mai ușor într-o lume foarte statornică, 
în care tradiția avea ultimul cuvânt. 

    Părinţii elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen  şi nu dispun toţi de aceleaşi 
mijloace pentru a se implica în mod activ în activităţile şcolii. Cooperarea lor cu mediul  şcolar trebuie, deci, 
să ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor  şi disponibilităţilor lor. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi să 
consacre mai mult timp şi energie pentru participarea la activităţi. Unii dintre ei nu sunt disponibili decât în 
mod punctual şi pot să participe la un eveniment special. Alţii dispun de suficient de mult timp liber, 
energie  şi cunoştinţe pentru a putea aduce o contribuţie mai importantă şcolii. Unii pot veni în clasă pentru 
a susţine o expunere pe o anumită temă (legată de locul lor de muncă, tradiţiile lor culturale, anumite 
experienţe de viaţă specifice sau de modul cum îşi petrec timpul liber). Alţii sunt pregătiţi să se implice în 
animarea unor grupuri de întrajutorare de părinţi, care abordează probleme particulare. 

O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor la activităţile 
şcolii şi au propus diferite forme de activităţi de colaborare. Anumite practici au drept obiectiv ameliorarea 
relaţiilor dintre familie  şi  şcoală: în cadrul acestor programe, părinţii contribuie la elaborarea  şi realizarea 
unor activităţi care stimulează schimbul de informaţii  şi care favorizează relaţiile interpersonale 
armonioase. Aceste activităţi pot lua diferite forme: vizite reciproce, un club al părinţilor în  
şcoală,comunicare scrisă, prânzuri sau cine comunitare, adunări informative.  

În cadrul programelor vizând sprijinul  şcolar, părinţii sunt invitaţi să se implice în conceperea  şi 
susţinerea unor proiecte  şcolare. Poate fi vorba despre strângerea de fonduri, de asistenţă 
directă(zugrăvire, donaţie de haine, reparaţii), de însoţirea elevilor cu ocazia excursiilor, de conferinţe, 
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despre predarea unei arte sau despre o activitate distractivă, despre organizarea de evenimente sociale sau 
culturale.  

      Anumite proiecte vizează educaţia părinţilor. Aceştia sunt invitaţi să participe la sesiuni de 
formare menite să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale sau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele: ateliere 
de formare pe anumite teme, cursuri de formare continuă, acces la material de formare). În sfârşit, în unele 
cazuri se pune accentul pe utilizarea comitetelor consultative în cadrul cărora părinţii formează grupuri de 
consiliere care se pot interesa de diferite probleme care privesc şcoala, fie ele de ordin socio-cultural, 
financiar, administrativ sau pedagogic.  

Printre multiplele motive, fondate sau nu, invocate de cadrele didactice în vederea neutilizării 
anumitor strategii ce încurajează participarea părinţilor, este invocată adesea convingerea că părinţii vor 
refuza să colaboreze, sau că nu au capacitatea să o facă.  

Numeroşi părinţi afirmă  că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele 
didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În ceea ce priveşte 
activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă nevoilor  şi 
posibilităţilor  lor.  În  faţa unui eşec sau a unei slabe participări, trebuie identificaţi factorii care împiedică 
participarea parentală şi apoi să se elaboreze un program care să corespundă mai bine nevoilor reale  şi 
disponibilităţilor familiilor, în loc să se conchidă că părinţii sunt lipsiţi de interes.  

Important este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de progresul său şcolar. Câteva beneficii 
ale comunicării, avantaje pentru toţi cei angajaţi în acest process ar fi: 

Părinţii 
•   să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă şi 

să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; 
•   să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ei. Să conştientizeze 

faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt.  
•   să participe la evenimentele din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile 

în şcoală - toate le oferă şansa de a-i cunoaşte pe profesorii copilului lor.  
•    să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună întrebări specifice, 

legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare; 
•   să creeze acasă un mediu bun de învăţare.  
•   să observe şi să asculte,  să ceară şi sfatul profesorilor. Aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea 

copilului şi îşi petrec mult timp cu el; 
•   să le ofere informaţii utile profesorilor;    să se ofere voluntari.  
•   să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii. Să 

ceară sfatul unui profesor, al directorului sau al altui părinte în legătură cu modul în care se pot implica. 
Părinţii şi profesorii, împreună: 
• să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii; 
• să stabilească obiceiuri bune dc învăţare. Să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să le 

dezvolte interesul în diverse domenii; 
• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că dacă apare o situaţie 

dificilă le va fi mai uşor s-o discute, dacă anterior au stabilit o relaţie bună; să discute personal, la telefon 
sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar aspecte bune; 

•  nu trebuie să se uite că părinţii şi profesorii au cea mai mare influenţă asupra tinerilor. Profesorii: 
•  să-i determine pe părinţi să înţeleagă că uşa le este deschisă şi că întotdeauna vor fi bine primiţi;  

să menţină fluxul comunicaţional pozitiv.  
• să înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor din familii, pentru a realiza impactul 

tuturor acestora asupra copiilor.  
•   să descrie părinţilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse; 
•   să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta să înţeleagă motivele 

pentru care profesorul crede că elevul va avea succes; 
•   să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari; să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme 

curente ale învăţământului.  
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•   să participe la organizaţiile care sprijină colaborarea profesor - părinte.  
Implicarea părinților în  viața activă a școlarului este foarte importantă, deoarece copiii dacă sunt 

ajutați devin mai motivați  și mai ambitioși în tot ceea ce fac. 
   Eu cred că implicarea părinților în viața școlarului îl face pe acesta să fie mai încrezător în sine și 

mai puternic, putând depăși toate obstacolele pe care le va întâlni nu doar la școală, ci și în viața de zi cu zi. 
    Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reușitei școlare. 
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FAMILIA, BISERICA ŞI ŞCOALA – PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 
 

Melania Vică - profesor 
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Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 
 
 

Din darul şi voia lui Dumnezeu omul este singura fiinţă educabilă din întreaga creaţie. Prin voia 
Creatorului, numai omul a fost înzestrat cu suflet hărăzit veşniciei, cu raţiune, sentiment şi voinţă, funcţiuni 
care pot fi educate ca atare, realizându-se limbajul articulat, gândirea logică, afectivitatea superioară şi 
voinţa autonomă. Numai omul este persoană, purtând pecetea chipului lui Dumnezeu, Treime de Persoane. 
Iar educaţia este posibilă numai acolo unde se pot dezvolta relaţii personale reciproce.  

Transmiterea valorilor credinţei şi formarea conduitei exemplare se realizează în mai multe 
circumstanţe şi de către mai multe instanţe. Factorii decizionali care-şi aduc o contribuţie exemplară şi au o 
influenţă educativă în funcţie de momentul intrării lor în acţiunea de formare a personalităţii sunt: 

1. Familia 
Familia - factor de bază în educaţia copilului şi care intervine înca de la naşterea sa. Aceasta are 

menirea de a-l introduce pe copil în religia de apartenenţă prin botez şi prin toate ritualurile credinţei 
ortodoxe. Membrii familiei şi mai ales mama trebuie să înceapă prin formarea primelor conduite sau 
interiorizarea unor stări de spirit elementare. La început prin latura exterioara expresivă şi mai puţin prin 
latura teoretică, reflectată, sarcina familiei este aceea să formeze deprinderi şi mai puţin să informeze. 
Pentru că fiecare persoană, aparţinătoare unei familii, este atât factor cât şi subiect al educaţiei: copiii 
învaţă de la părinţi, bunici, fraţii mai mari, dar şi invers. De asemenea, ceilalţi membrii ai familiei, dacă sunt, 
învaţă unii de la alţii. Această "şcoală" de familie are, de altfel, cel puţin trei înţelesuri: de a învăţa pe alţii, 
cu sensul de a-i sluji şi de a învăţa de la alţii, cu sensul de a-i asculta. Chiar şi din punct de vedere 
etimologic, cuvântul familie implică, între altele, aceste noţiuni-cheie, învăţare-slujire-ascultare.  

Faţă de alţi educatori părinţii sunt cei mai potriviţi, în primul rând pentru că de la natură au 
însămânţată în suflet dragostea faţă de proprii copii, încât cu necesitate se silesc să aiba grijă de copiii lor, 
iar în al doilea rând, pentru că îi au sub ochii lor în casă, încă de când sunt mici. Dar pentru ca o familie să 
fie, într-adevăr, factor esenţial al educaţiei creştine, trebuie să întrunească anumite condiţii esenţiale: - in 
familia creştină trebuie să se reflecte iubirea intra-trinitară dumnezeiască; - familia trebuie să se 
caracterizeze prin următoarele însuşiri fiinţiale: unitatea, trăinicia, sfinţenia şi egalitatea dintre soţi; - familia 
(căsătoria) trebuie să-şi propună ca scopuri prioritare înmulţirea neamului omenesc (naşterea, dar şi 
educarea copiilor) şi ajutorul reciproc între membrii ei, atât în cele materiale, pentru traiul zilnic, cât şi în 
cele spirituale, în vederea mântuirii. 
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2.   Biserica 
Educaţia creştină a copilului nu poate fi nici măcar imaginată fără slujirea Bisericii, ca instituţie divino-

umană, instituţie fundamentală a societăţii, mai veche decât chiar cea a statului. Celelalte instituţii ale unui 
neam sunt supuse deseori efemerităţii, datorită caracterului lor vremelnic şi trecător, însa Biserica se 
caracterizează prin viabilitate veşnică, pentru că veşnic este întemeietorul ei, Iisus Hristos. Fiind întemeiată 
pe "piatra credinţei", Însuşi Mântuitorul ne încredinţează că ea nu poate fi dărâmată de nimeni, nici chiar 
de "porţile iadului"... (Matei 16, 18). În plan educaţional-creştin, Biserica este factor esenţial, prin 
mijloacele ei tezaurizate: doctrina, morala, disciplina canonică şi cultul. Practic, dintre toate, cultul divin 
este cel mai apropiat mijloc de educaţie religioasă, întrucât doctrina, morala şi disciplina (buna rânduială) 
sunt "predate" creştinului de rând, cel mai adesea, tot prin cultul divin, în cadrul căruia, o dată cu slujbele 
sfinte, se rostesc şi cuvinte de învăţătură, predici şi cateheze, atât de importante în luminarea minţii 
credinciosului. Cultul însuşi are o funcţie didactică, deodată cu cea harismatică, sfinţitoare.  

Participând la slujbe, credinciosul îşi sfinţeşte viaţa, dar îşi luminează şi credinţa, în acelaşi timp. 
"Cultul" devine, astfel, un cuvânt sinonim pentru "ortodoxie". Factorul principal de educator al credinţei 
este preotul. El este cela care instaurează încă de la începutul creşterii şi dezvoltării copilului acei stimuli 
religioşi. Influenţa educativă a bisericii se realizeaza la început difuz, nesistematic, atât cu ocazia 
ceremoniilor religioase, cât şi cu prilejul unor activităţi specific realizate de preot în Biserică dar şi în afara ei 
(actul spovedaniei, catehizări individuale sau grupale, acţiuni explicit-educative, acţiuni caritabile). Forma 
principală de educaţie religioasă se relizează prin participarea la slujbele bisericeşti şi reperzintă însăţi 
participarea directă a copilului, alături de părinţii săi la ceremoniile religioase şi îndeosebi la Sfânta 
Liturghie. O dată cu intrarea copilului în şcoala, Biserica îşi va da concursul pentru instaurarea unei faze de 
educaţie sistematică expliciăa, în perspective valorilor  credinţei ortodoxe. La ora de religie desfăşurată în 
şcoală se face o expunere teoretică a creştinismului şi a respectării canoanelor religioase, dar prin 
participarea elevului la Sfânta Liturghie asistă la o aplicaţie practică a celor însuşite prin instruirea de la 
şcoală.  

3.   Şcoala 
Al treilea factor important al educaţiei creştine. Ca instituţie, cuprinde ansamblul mijloacelor 

materiale şi spirituale cu ajutorul cărora se desfăşoară procesul educaţional. Ea poate fi de stat (publică) şi 
particulară. În cazul nostru, vorbim despre şcoală ca instituţie publică, care presupune o dublă obligaţie: 
una din partea statului (aceea de a asigura la nivel optim cadrul juridic, material etc.), alta din partea şcolii 
(aceea de a răspunde cu rezultate concrete încrederii acordate, investiţiilor financiare etc.). La nivelul 
acestei instituţii, educaţia religioasă ajunge într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, 
planificat şi metodic al activităţilor instructive- educative. Conţinuturile religioase care se transmit sunt 
selectate cu grijă după criterii psihopedagogice, activităţile educative se cer a fi structurate, respectându-se 
principiile didactice. Sunt dimensionate cele mai pertinente metode de predare învăţare, cunoştinţele 
specifice, valorile şi conduitele religioase trebuie să fie apreciate şi evaluate la sfârşitul fiecărui semestru şi 
an şcolar, prin calificative sau note acordate fiecărui elev în parte. Cei care realizează acestă latură a 
educaţiei sunt cadre specializate ce deţin pe lânga competenţe teologice şi pe cele de ordin psihologic, 
pedagogic şi metodic. Conform legislaţiei actuale, disciplina de bază pentru cultivarea religioasă a 
individului, este religia care are caracter obligatoriu- orientat -în sensul că fiecare copil sau tutore al 
acestuia va opta pentru o confesiune sau alta, urmând ca, din acel moment, obiectul de studiu să devină 
obligatoriu.  

La realizarea educaţiei religioase sunt chemate să contribuie toate cadrele didactice prin aplicarea şi 
desfăşurarea interdisciplinară a învăţământului (prin literatură, istorie, arte şi chiar ştiinţe exacte). Asta 
presupune ca însuşi cadrul didactic să fie un credincios convins şi să ştie să lupte permanent cu idea că 
Dumnezeu este în noi şi alături de noi.  

În toate epocile istorice, credinţa în Dumnezeu i-a călăuzit pe oameni în viaţă, iar studiul Religiei a 
avut rolul de a-i educa de la naştere la moarte. Deci, putem spune că Religia a avut rol de “educatoare a 
omenirii”. 
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,,Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii: el trebuie să 
sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principalele virtuţi ale înţelepciunii, să îi dea treptat o viziune 
asupra omenirii şi de a iubi şi imita tot ce este excelent şi demn de lăudat”.  John Locke 

 
Bibliografie 
- Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1996 
- Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, 1999 
- Fecioru, Dumitru, Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în Revista BOR, 9-10, 1937 
- Galeriu, Pr. Prof. Constantin, Mântuitorul  Iisus Hristos- Învăţătorul nostru suprem, în Ortodoxia, 

nr.1, Bucureşti,  1983 
- Gordon,  Pr. Prof. Dr., Vasile, Biserica şi şcoala – analize omiletice, catehetice şi pastorale, Editura 

Christiana, Bucureşti,  2003 
- Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. S., Opriş, Prof. M., Opriş, Prof.,D., Metodica predării religiei, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 
 

COLABORAREA ȘCOALĂ-PĂRINȚI 

 
Roșulescu Mariana- profesor 

Școala Gimnazială Coțofenii din Față 
 

Mulți părinți socotesc că vârsta de 6-7 ani , cand copilul lor calcă pentru prima oară pragul 
școlii, este o etapă în care rolul lor în educația copiilor scade foarte mult dacă nu chiar 
dispare.Dimpotrivă, acum rolul lor se dublează : acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, 
echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relația cu școala pot colabora cu alți 
membri ai comunitații școlare pentru a crea un climat care sprijină învațarea , atât în școală cât și 
în afara ei. 

Cercetările arată că “în programele în care părinții sunt implicați  , elevii au performanțe 
mai mari la școală decât aceleași programe, dar în care parinții nu sunt implicați”(Henderson si 
Nancy-1995). 
Gradul de implicare a parinților în viața școlară a copiilor lor influențează și rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinții colaborează mai bine cu școala, cu atât notele copiilor sunt mai 
mari.Educația nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusive școala , dar nici 
parinții; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două parți implicate. 

Sunt situații în care apar bariere de comunicare între cadre didactice și parinți , fie din lipsa 
de experiență , fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie 
prin efortul parinților , fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În 
multe cazuri profesorii  cred că parinții nu acordă suficientă atenție copiilor lor sau parinții 
consideră că profesorii sunt prea distanți și nu se implică suficient. 

Comunicarea eficientă dintre profesori si parinți se reflectă în dezvoltarea copiilor. 
Responsabilitatea educației și dezvoltarea copiilor trebuie asumată în echipă : școală – familie . 
Implicarea parinților ar putea aduce urmatoarele beneficii: 
 Creșterea stimei de sine a copiilor  
 Îmbunatațirea relației părinte – copil 
 Părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă la școală  
 Elevii au note mai mari 
 Elevii învață mai mult indiferent de nivelul  socio-economic , etnie sau nivel de educație al 

părinților  
 Au mai puține absențe 
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 Își fac mai conștiincios temele acasa 
 Copii și părinții dezvoltă atitudini pozitive față de școală  
 Profesorii au așteptări mai mari de la elevii ai căror parinți colaborează  
 Scade riscul consumului de alcool și al violenței 
 Câștigurile nu sunt  evidente numai în primii ani de școala , ci sunt semnificative , indiferent 

de vârstă sau studii 
 Elevii se vor adapta mai ușor la schimbările din clasa a V-a , a IX-a . 
 Elevii vor fi capabili să-și stabilească planuri realiste privind viitorul lor. 
În ciuda acestor beneficii , părinții nu găsesc întotdeauna timp și energie pentru a colabora cu 

școala la care învață copiii lor . Pentru unii parinți , mersul la scoală încă mai este o experiență 
inconfortabilă ( Elena Ciohondaru, “ Succesul relației dintre părinți și copii, acasă și la școală”, 
Humanitas, București, 2004). 

Crearea unui mediu adecvat de învățare este sarcina familiei și a școlii în egală măsura, Copilul 
are sarcini  de învațare  diverse :unele sunt îndeplinite acasă , altele la școală , ceea ce asigură un 
grad similar de importanță atât profesorilor și școlii în ansamblu, cât și părinților și mediului 
familial.Imlicarea părinților poate preveni sau elimina dificultăți inerente în viața unei școli. 
Împreună , părinții , copiii și profesorii pot face din scoală un loc plăcut pentru toți cei implicati în 
procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare , respect si flexibilitate. 

Așteptările părinților și atitudinile lor privind educația copilului sunt la fel de importante ca și 
activitățile desfășurate de cadrele didactice . Cei mai mulți părinți doresc să fie implicați în 
educația copiilor , dar mulți nu știu cum să devină mai  implicati. Cei mai mulți profesori simt că 
implicarea parinților este esențială , dar mulți nu știu cum să facă acest lucru. Școala are nevoie să 
încurajeje și să promoveze implicarea părinților ca parteneri. 
 

Chestionar pentru parinți 
1. Spuneți cel puțin un lucru nou pe care l-ați descoperit la copilul dumneavoastra? 
2. Care este cel mai greu lucru în a fi copil? 
3. Cât timp petreceți  zilnic cu copilul dumneavoastra? 
4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuțiilor contradictorii cu copilul 

dumneavoastra? 

 Vestimentația 

 Limbajul 

 Anturajul 

 Timp liber 

 Școala 

 Banii 

 Altele 
5.      Cum procedați atunci cand copilul încalcă legile? 
6. Enumerați cateva recomandări pe care le-ați făcut copilului dumneavoastra în legătură 

cu un stil de viață sănătos 
7. Ce-i place copilului dumneavoastră să facă în timpul liber? 
8. Alegeți una din preocuparile de mai sus pe care ați încuraja-o. 
9. Care sunt activitățile familiei pe care ați dori să le facă mai bine copilul dumneavoastră? 
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       -   Elena Ciohondaru, “ Succesul relației dintre părinți și copii, acasă și la școală”, 
Humanitas, București, 2004). 
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Alături de şcoală, cel mai important rol în educarea copiilor revine fără îndoială familiei, însă în 

momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii 
lui, dar şi a părinţilor. Numeroase cercetări la nivel internaţional şi mai puţine la nivel naţional au pus in 
evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. 
Recunoaşterea rolului părinţilor in eficientizarea succesului şcolar al elevilor a determinat autorităţile din 
sistemul educativ să susţină necesitatea consolidării relaţiilor dintre părinţi şi şcoală şi să le promoveze la 
nivel de politici publice. In contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Se vorbeşte 
foarte mult azi de confruntarea între generaţii, provocate evoluţia tehnologică accelerată, migraţia 
crescândă, insuficienta supraveghere în mediul familial, familiile monoparentale. De aceea parteneriatului 
şcoală-familie este una dintre soluţiile la problemele comunităţilor educaţionale contemporane. 

Cercetătorii în domeniu susţin că şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei care 
contribuie prin mijloace specifice la formarea copilului. Atât profesorul cât şi părintele trebuie să evite, să 
preîntâmpine situaţiile conflictuale, trebuie să se apropie de mentalitatea acestuia. Copilul trebuie să simtă 
în adult un prieten, nu trebuie să aibă senzaţia că este supus unui sistem de măsuri pedagogice. 

In contextul social-economic actual, se manifestă două tendinţe contradictorii: părinţii sint 
ingrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar, în acelaşi timp, nu au timp şi răbdare să acorde problemelor acestora 
atenţia necesară. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile de educare ale celor două 
instituţii, şcoala şi familia, desfăşurindu-se oarecum separat. În cazurile extreme există famillile 
descompuse ce nu pot oferi ambianţă educativă, părinţi lipsiţi de autoritate, sau care nu ştiu cum să îmbine 
afecţiunea cu autoritatea, părinţi ce invocă lipsa de timp sau de cunoştinţe. 

Este o sarcină a şcolii, a profesorilor, să identifice situaţiile problematice, să dirijeze strategiile 
educative ale familiei in favoarea elevului şi, mai ales, să conştientizeze faptul că parteneriatul şcoală-
familie este determinant în obţinerea performanţelor şcolare şi asigurarea unei vieţi de calitate copilului. 

 Instrumentele prin care se urmăreşte dinamizarea, eficientizarea procesului de comunicare între şcoală 
şi familie trebuie alternate permanent şi accesate din ambele direcţii. Între cele mai sigure menţionăm: 
Transmiterea de buletine informative periodice către părinţi cu date despre progresul/regresul copiilor şi 
indicând domeniile în care aceştia au nevoie de sprijin suplimentar 
Carnetul de mesaje poate fi un instrument folosit zilnic pentru a transmite informaţia de la cadrul 
didactic responsabil către părinţi şi viceversa. Poate fi utilizat pentru a transmite informaţii cu privire la:  
temele pentru acasă; lectură suplimentară; evenimentele speciale organizate de şcoală; fapte bune pe care 
le-a făcut elevul; preocupări sau întrebări.  
 Întâlnire/şedinţă/ lectorat/consultaţii cu părinţii, toate au scop un comun: dialogul pentru a afla direct 
problemele, preocupările părinţilor, pentru a se stabili un plan de acţiune.Pentru a evita inerentele 
complicaţii e importantă programarea întâlnirilor cu părinţii-identificarea perioadelor convenabile atât 
pentru părinte cât şi pentru profesor. 
Anchetă-Chestionar pentru părinţi “Vă cunoaşteţi copii? 
Participarea activă în şcoală ca factor de decizie în  Comitetul clasei, Consiliul de Administraţie, Comitetul 
de părinţi. 
Sprijinirea organizării unui program de tutorat pentru părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale;  
Consilierea părinţilor prin ateliere de lucru cu accent pe:  
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-Stiluri parentale pozitive/stiluri parentale negative  
-Modalităţi de rezolvarea conflicatelor 

-Negocierea conflictelor 
-Cum facem faţă adolescenţei? 
In special in mediul rural, informarea,formarea şi implicarea părinţilor prin organizarea de sesiuni care i-
ar ajuta să-i asiste pe copii la teme; oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să monitorizeze efectuarea 
temelor de către copii; oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu propice învăţării; oferirea 
consilierii parentale; organizarea grupurilor de suport pentru părinţii elevilor cu probleme (de ex. violenţă). 

Modalităţile de comunicare cu familia pot fi formale (cu scopuri generale de informare sau 
administrative, de organizare: implica în luarea deciziilor la nivel de politică educaţională, de curriculum la 
decizia şcolii-alegerea cursurilor opţionale împreună cu părinţii) sau informale (cu accent pe probleme 
particulre şi situaţii specifice). Exemple:  
 Prezentarea portofoliilor cu lucrările copiilor (părinţii pot primi informaţii despre activităţile copiilor şi 
pot vedea diferite obiecte/ lucrări pe care aceştia le-au realizat). 
 Scrisori de înştiinţare, note de mulţumire pentru părinţii care se oferă voluntari sau solicitări pentru 
activităţile de voluntariat.  
 „Din nou copil”- Alegerea unei „zile a părinţilor”, când aceştia sunt pentru câteva ore, copii. Părinţii aleg, 
împreună cu copiii, activităţile pe care le vor desfăşura în ziua respectivă. Astfel, ei desenează, modelează, 
construiesc, realizează colaje etc. La sfârşit, părinţii povestesc cum au interacţionat şi ce au învăţat din 
această experienţă. 
 Activităţile extracurriculare (excursii, aniversări, serbări, expoziţii cu vânzare de obiecte- pentru dotarea 
cu echipamente necesare clasei) 
 Activităţile de voluntariat- Părinţii vin la şcoală să ajute, de exemplu să-i ajute pe copii să citească, să 
ajute în timpul orelor de curs, să amenajeze clasa etc.  

Este esenţial ca legătura dintre părinte şi şcoală să aibă la bază încrederea reciprocă. Pentru a 
realiza un parteneriat eficient cu părinţii, cadrele didactice responsabile trebuie să urmărească să înveţe de 
la părinţi despre copiii acestora şi să ofere părinţilor informaţiile şi resursele necesare în vederea 
eficientizării procesului educaţional.  

Profesorul trebuie să fie partenerul părinţilor în rezolvarea problemelor şi în îmbunătăţirea 
experienţei educaţionale a copilului, el trebuie să promoveze dezvoltarea independenţei şi responsabilităţii 
copilului, modelând şi consolidând comportamentele urmărite. În acelaşi timp,  părintele trebuie să fie un 
model de urmat în viaţa de zi cu zi şi prin acţiunile sale să consolideze abordarea cadrului didactic şi să 
sprijine autoritatea acestuia în cadrul clasei, să caute, să afle de la cadrul didactic „Ce altceva poate face 
pentru a-l ajuta pe copil?” şi să respecte paşii stabiliţi de comun acord. 
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COMUNICAREA  ŞCOALĂ- FAMILIE—FACTOR DECISIV AL DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A ELEVILOR 
 

Corneşeanu Ionela Monalisa- profesor învăţământ primar 
Şcoala Gimnazială Coşoveni 

 Relaţia şcoală- famile 
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 

stimula calitatea de om. Pentru acest lucru însă, colaborarea şcolii cu familia se dovedeşte a fi esenţială. 
Calitatea educaţiei pe care o primesc micuţii noştri depinde în mare măsură de o strânsă colaborare 

între şcoală, ca instituţie furnizoare de educaţie, şi familiile elevilor implicaţi în procesul educaţional, 
activitatea de acasă fiind o continuare a activităţii desfăşurate la şcoală. O bună relaţie între şcoală şi 
familie presupune înţelegere şi armonie, colaborare sub diverse forme în vederea cunoaşterii cât mai 
profunde a copilului, adoptarea de către părinţi a unei atitudini de aprobare a sarcinilor şcolare, astfel încât 
să se formeze un front educativ unitar. Importanţa implicării părinţilor în procesul educativ favorizează 
apariţia succesului şcolar, elevii devenind mai siguri pe ei, mai deschişi către nou, mai toleranţi şi mai 
cooperativi. Familia este cea care pune bazele educaţiei, întrucât primii ani de viaţă sunt cei în care se 
formează caracterul copilului, când copilul dobândeşte informaţii esenţiale despre viaţă şi asimilează norme 
esenţiale de comportament, şi de aceea ea trebuie să rămână implicată în actul educaţional, participând la 
dezvoltarea sub toate formele a personalităţii viitorilor adulţi. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte din cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează 
educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 
în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-
l în afara şcolii. 

Astfel, implicarea familiei în educaţia elevilor este imperioasă, ea punând bazele dezvoltării unei 
personalităţi active şi creatoarea, pregătind copilul pentru viaţă, învăţându-l să iubească frumosul din jur, 
să fie onest şi sincer, să respecte reguli morale şi sociale necesare unei vieţi armonioase. 
 Comunicarea şcoală- familie 
 Factorul-cheie în optimizarea relaţiei dintre şcoală şi familie îl constituie comunicarea. Lipsa 
comunicării atrage după sine dezinformare, performanţe scăzute şi chiar eşec şcolar. Interesul părinţilor 
faţă de şcoală, verificarea periodică a copiilor, participarea la şedinţele cu părinţii contribuie în mod esenţial 
la realizarea unui climat educaţional pozitiv. În cadrul lectoratelor pe care le-am organizat cu părinţii 
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elevilor din clasa mea am urmărit ca aceştia să cunoască specificul activităţilor educative, disciplinele de 
studiu, orarul, tipul de rechizite pe care le vom folosi pe tot parcursul anului, să creez condiţii favorabile 
pentru ca aceştia să îşi exprime fără teamă preocupările, îngrijorările, opiniile, să le aduc la cunoştinţă 
schimbările survenite în evoluţia copilului şi să cunosc personal cauzele care ar fi putut conduce la aceste 
schimbări, să le ofer posibilitatea de a mă cunoaşte şi de a se cunoaşte între ei. Am obţinut rezultate foarte 
bune în ce priveşte atitudinea elevilor faţă de şcoală, motivaţia lor de a învăţa şi performanţele obţinute, 
implicarea părinţilor şi comunicarea eficientă cu aceştia reprezentând un real sprijin. 
 Modalităţi de colaborare cu familia 
 În societatea contemporană se pune accent în mod deosebit şi pe educaţia părinţilor, familia 
reprezentând un factor- cheie în formarea caracterului viitorilor  adulţi. Există numeroase modalităţi de 
colaborare cu familiile elevilor. Acestea au ca scop fundamental atragerea părinţilor spre şcoală, 
stimulându-se astfel şi interesul pe care elevii îl acordă învăţăturii. 
 Multe probleme care îi determină pe elevi să privească şcoala cu dezinteres sau indiferenţă ar 
putea fi rezolvate printr-o simplă colaborare între şcoală şi familie.  

În activitatea mea de cadru didactic, am căutat să îndeplinesc cu succes sarcinile instructiv- 
educative, urmărind îndeaproape caracteristicile clasei mele în ansamblu şi ale fiecărui elev în parte. Am 
acordat o atenţie deosebită relaţiei cu părinţii elevilor, organizând săptămânal întâlniri pentru a aduce la 
cunoştinţa acestora cerinţele şi exigenţele mele, standardele de performanţă pe care le aştept de la fiecare 
elev. Scopul acestor întâlniri este de a-i atrage pe părinţi în jurul şcolii şi mai ales de a-i conştientiza de 
răspunderea pe care o au faţă de proprii copii şi faţă de societatea în care trăim. Am folosit o serie de 
metode care şi-au dovedit eficienţa prin rezultatele pe care le-am obţinut, astfel: 

- Părinţii elevilor au participat alături de proprii copii la organizarea şi prezentarea unor serbări 
şcolare, îndrumându-i pe elevi să pregătească costume, să interpreteze roluri, să recite versuri. 
Elevii au fost foarte încântaţi de implicarea părinţilor, privind cu entuziasm activităţile realizate 
împreună cu aceştia, iar fiecare elev a încercat din răsputeri să îşi dovedească talentul şi 
priceperea şi să demonstreze că poate mai mult; 

- Explicaţiile pe care le-am oferit părinţilor în cadrul întâlnirilor organizate şi-au adus contribuţia 
la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, munca de acasă fiind o continuare a muncii din clasă pe 
baza aceloraşi cerinţe. Pentru fiecare disciplină şcolară am prezentat părinţilor aşteptările mele, 
dar şi modul în care elevii trebuie să procedeze pentru efectuarea corectă a temelor; 

- Am planificat şi efectuat vizite la domiciliul elevilor, pentru a cunoaşte mediul familial şi relaţia 
cu fiecare membru al familiei. Am adunat astfel mai multe informaţii referitoare la stările 
emoţionale ale elevilor mei, cunoscând fapte sau evenimente care şi-au pus amprenta asupra 
dezvoltării personalităţii lor. Aceste vizite au fost continuate prin convorbiri individuale cu 
părinţii, care mi-au dat posibilitatea de a aborda diferenţiat problemele elevilor şi de a-i trata 
diferenţiat, în funcţie de particularităţile situaţiei fiecăruia; 

- Am organizat de asemenea lectorate cu părinţii, în cadrul cărora am abordat teme dintre cele 
mai diverse: Vă cunoaşteţi copilul?; Frumuseţea comportării; Rolul mamei; Rolul tatălui; Copilul 
faţă în faţă cu părinţii; Câte ceva despre necazurile copiilor şcolari; Meseria de a fi părinte; Ziua 
mea de lucru. Timpul meu de odihnă. Fiecare dintre aceste lectorate au presupus pregătirea 
unor materiale suplimentare care au fost prezentate părinţilor. Pe baza acestora au fost iniţiate 
discuţii cu părinţii, împărtăşirea unor experienţe personale, propuneri pentru îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare ; 

- Am implicat părinţii în activităţi de voluntariat, i-am consultat în legătură cu anumite activităţi 
extracurriculare, în alegerea disciplinelor opţionale, le-am cerut părerea în legătură cu anumite 
preferinţe ale copiilor pentru a alege conţinuturi ale învăţării care să corespundă intereselor şi 
plăcerilor elevilor, în aşa fel încât să îi atrag pe copii către învăţătură, să îi determin să le placă 
studiul şi să manifeste interes pentru învăţare. 

Am încercat ca pe tot parcursul activităţilor organizate cu părinţii elevilor aceştia să mă privească ca pe 
un prieten, un colaborator, o persoană activ implicată în obţinerea unor rezultate pozitive. Am încercat să 
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fiu privită ca o persoană nepărtinitoare, interesată în a oferi strategii educative în favoarea elevului, în a 
oferi soluţii pentru formarea unei personalităţi armonioase a viitoarei generaţii. 
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