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Rolul familiei în formarea personalităţii copilului
Albulescu Cornelia
Scoala Gimnaziala Nr.24 Timișoara
Familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea continuităţii biologi
ce, culturale a societăţii , satisfacerea nevoilor personale , asigurând sentimentul siguranţei , menţinerii şi dezvol
tării personalităţii.
Rolul familiei nu se mai poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea suprave
gherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor
impuse de practica educaţional instituţionalizată . Familia este prima şcoală a copilului şi contribuţia pe care o are
la educaţia acestuia poate favoriza sau îngreuia activitatea şcolii.
De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copii. Sunt însă şi situaţii în care la acest nucleu se mai ada
ugă bunicii, iar în unele cazuri şi rudele apropiate (unchi, mătuşi) se implică sau sunt implicate în activitatea edu
cativă.
Cunoaşterea de către educatorii de profesie (educatoare, învăţători, profesori şi diriginţi) a structurii familiei
elevilor are o mare importanţă, căci fiecare structură creează un climat educativ specific.În familiile formate din
părinţi şi copii, mama este cea care începe educaţia, în primul an de viaţă având rol predominant, nu numai în hră
nirea copilului cum exagerat se accentuează, ci în realizarea şi a celorlalte dimensiuni ale educaţiei, între care căl
dura afectivă şi formarea deprinderilor elementare ocupă primul loc. Mama este prima persoană pe care o va iubi
copilul.Atitudinea acestuia faţă de alte persoane este esenţial determinată de relaţia sa cu mama.Semnificaţia pe
care o vor avea pentru el mai târziu oamenii şi perspectiva în care el va considera raporturile posibile cu lumea
depind de mamă.Contactul copilului cu universul se realizează prin intermediul mamei.Ea este în aceeaşi măsură
iniţiatoare şi pe plan intelectual şi cultural .
Mama este cea care îl învaţă pe copil să ajungă la primele gesturi îndemânatice şi la primele performanţe
practice.Acesta este prima autoritate cu care se confruntă copilul.El face cunoştinţă cu primele reguli ,cu primele
obligaţii , cu primele forme ale moralei.Astfel este necesară toată dragostea mamei şi un permanent sentiment de
siguranţă pentru a face posibile începuturile adaptării copilului la exigenţele sociale.Mama care nu consolidează
sentimentul de siguranţă al
copilului care îi subestimează încrederea în ea sau în el însuşi , îl face să se teamă de lume pune sub semnul
îndoielii însăşi dezvoltarea fizică a copilului.Acest rol de iniţiator , de ghid şi de model are o deosebită strălucire
în primii ani de viaţă ai copilului.
Pe măsură ce copilul înaintează pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia atribuţiile educative întro
măsură mai mare. De fap,t această defalcare a atribuţiilor este relativă, căci şi sexul copilului îşi spune cuvântul în
exercitarea influenţelor educative, fetele rămânând în seama mamelor , iar băieţii intrând în sfera de influenţă a
taţilor. Rolul tatălui are la început manifestări în bună parte indirecte, dar aceasta nui ştirbeşte caracterul esenţi
al.Acest rol indirect nu trebuie să ne determine să pierdem din vedere că tatăl are de jucat şi un rol direct.Copilul
cunoaşte prin tată un mod diferit de a fi şi învaţă să se adapteze fără să se simtă ameninţat în sentimentul său de
siguranţă.

Prezenţa bunicilor în familie ar trebui să exercite influenţe benefice în educaţie. Şi aşa se şi
întâmplă în acele familii în care bunicii îşi înţeleg corect rolul de colaboratori ai părinţi
lor.Aceştia au timp săl asculte pe copil ,săi răspundă sau săi istorisească întâmplări

personale.
Tatăl arată cum se procedează acum , în timp ce bunicul povesteşte cum se proceda odinioară, transmiţând
astfel o înţelepciune şi un element contemplativ care nu sunt lipsite de valoare.Fără îndoială există bunici cărora
nu le lipsesc aptitudinile pedagogice.Sunt situaţii când au mai multe aptitudini decât părinţii şi acest lucru este în
beneficiul copiilor.
În procesul educaţional ponderea cea mai mare a influenţelor le revine părinţilor (sau persoanelor care îi
înlocuiesc) şi familiei în întregime. Cei doi părinţi pot avea aceeaşi atitudine fundamentală de acceptare sau de
inacceptare şi o pot exprima în mod diferit sau asemanător.A pretinde că mamele sunt în general înclinate spre
supraprotecţie sau indulgenţă , iar taţii spre respingere sau autoritarism este o exprimare cu totul simplistă.O ob
servare mai atentă scoate în evideţă exemple care contrazic acest mod de a gândi .În realitate nu există un mono
pol al acceptării sau al neacceptării care să revină unui părinte sau altuia. Pentru conturarea unei personalităţi de
succes familia trebuie să colaboreze cu şcoala fapt ce va influenţa pozitiv procesul de educaţie al copilului pentru
o civilizaţie democrată şi liberă , care săi confere posibilităţi multiple de afirmare.Indiferent de perspectiva din
care am considerao, familia îndeplineşte un rol complex , juridic,economic, cultural şi educativ.O analiză a reali
tăţii din şcoala de astăzi în intervalul de timp de după 1989 conduce spre o generalizare de ordin teoretic şi anume
aceea că metoda de lucru a familiei cu şcoala trebuie să aibă la bază unificarea întregului ansamblu de măsuri care
contribuie la educaţia copiilor în spiritul drepturilor omului , pentru afirmarea deplină a personalităţii fiecăruia ,
Cu siguranţă sunt foarte multe de spus vizavi de conturarea personalităţii, acesta fiind un subiect amplu şi
dezbătut dea lungul timpului de specialişti.Voi lăsa loc discuţiilor pentru completarea acestui subiect neepuizat.
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CUM PARTICIPĂ PĂRINŢII LA FORMAREA IDENTITĂŢII ADOLESCENTULUI?
Profesor psiholog Băiaşu Alina Gabriela, Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, Mangalia
Adolescenţa este subiectul privilegiat şi contoversat al psihopedagogilor, generator de opinii şi discuţii con
tradictorii. Unii o consideră „vârsta ingrată”, alţii, dimpotrivă, „vârsta de aur”.
Pentru unii ea este „vârsta crizelor, anxietăţii, nesiguranţei, insatisfacţiei”, în timp ce pentru alţii este “vârsta marilor
elanuri”; este “vârsta contestaţiei, marginalităţii şi subculturii”, dar şi „vârsta integrării sociale”; este vârsta dramei, cu
tot ceea ce are ea ca strălucire, dar şi ca artificiu” – decretează unii, ba nu, ripostează alţii, este „vârsta participării la
progresul social”.
Adolescenţa este “vârsta oglinzii”, vârsta la care adolescentul “caută să se facă să coincidă cu sine”. Tânărul
se studiază, aflânduse întro permanentă căutare de sine, autodescoperire, autovalorificare şi autoimplicare în viaţa
socială. Întrebarea “Cine sunt eu?” devine obsedantă.
În căutarea propriei identităţi, adolescentul, acest Ianus cu două feţe, oscilează din punct de vedere al comportamentu
lui între copilărie şi maturitate, fiind însă întors mai mult cu faţa spre adult. Din acest motiv, apar diverse conflicte
determinate de neconcordanţa între ce vrea şi ce crede adolescentul că poate să facă şi ceea ce îi este îngăduit de către
adult; răspunzători de această situaţie sunt mai mulţi factori: prejudecăţile adulţilor („dacă pentru mine a fost bine în
felul acesta, este şi pentru tine”), lipsa de încredere în copiii lor, tendinţa de ai proteja prea mult ca nu cumva să aibă
de suferit, lipsa de cunoaştere şi de înţelegere a specificului vârstei, teribilismul adolescenţilor şi ignoranţa lor în ceea
ce priveşte poziţia pe care o ocupă în societate şi responsabilităţile ce le revin.
Adolescentul începe să simtă gustul libertăţii, vrea să decidă singur, vrea săşi conducă singur viaţa. Îi dis
place controlul părinţilor şi se străduieşte să le dovedească că nu mai este copil. Însă el nu este nici adult, ceea ce de
termină o luptă continuă, uneori dureroasă. Acest conflict are şi o altă latură: adolescentul doreşte libertate totală, dar
este în continuare dependent de părinţi material, financiar. Altfel spus, doreşte libertate fără responsabilitate şi asta
deoarece nu ştie ce înseamnă adevărata libertate care duce la creştere, la dezvoltare, la împlinire, nu la conflicte sau
eşecuri continue.
Înverşunarea cu care adolescentul caută să devină “independent”, de părinţi, de tot ce înseamnă comanda
adultului, este însoţită, aparent paradoxal, de un efort nu mai puţin susţinut pentru a fi acceptat de cei de vârsta lui.
Asistăm la o mutare a centrului de gravitaţie din jurul părinţilor în jurul prietenilor.
Ce le oferă adolescenţilor asemenea grupuri de prieteni încât îi determină să suporte regulile şi codurile
grupului?
Ei descoperă că au interese, dorinţe şi aspiraţii comune; preferă să se afle întrun grup unde ei caută şi chiar
speră să găsească o imagine a lor înşile care să le dea siguranţă şi sentimentul propriei lor valori. În acelaşi timp, ei pot
efectiv să lucreze, să discute despre interesele lor. Între ei se simt puternici şi independenţi. se pot compara cu ceilalţi,
îşi pot schimba sau confrunta punctele de vedere şi se pot autodescoperi. Unii descoperă nevoia de a aparţine unei
colectivităţi, unei “familii” care gândeşte în consens cu ei, oferindule şi mai mult râvnita posibilitate de evadare, de
rupere de cotidianul cenuşiu şi uniform. În acest fel, capătă sentimentul importanţei sociale (“am clubul meu, am gru
pul meu”). Toate acestea îi dau adolescentului iluzia că şia găsit o identitate, aceea de a fi cineva, de a juca un rol
social. Nevoia acestui sentiment izvorăşte în mare parte din neînţelegerea cu care îl tratează familia.
În grupul nou format, tânărul nu mai este un partener cu obligaţii numeroase şi drepturi puţine cum se întâm
plă în familie, ci un membru apreciat şi acceptat. “Eului” minimalizat şi frustrat i se substituie un “NOI” cu implicaţii
sociale care se răsfrâng pe plan individual. Grupul devine aşadar un adăpost pentru unii, o expresie a revoltei pentru
alţii, un sport pentru toţi. Descărcândul de responsabiltăţile individuale sau măcar ameliorândule, grupul oferă ado
lescentului codul forţei comune, orientată în direcţia adulţilor.
În lumea în care trăim, adolescenţii sunt expuşi tentaţiilor de tot felul, iar acest context îi predispune la gre
şeli. Ei ajung să încalce regulile nu pentru că sunt “copii răi”, ci pentru că nu sunt pregătiţi să facă faţă multitudinii de
experienţe care sunt trăite prima oară. În drumul acesta al cunoaşterii de sine, prima condiţie a libertăţii, al descoper
irii celorlalţi de către adolescenţi, părinţii trebuie să se implice, ocrotindui şi pregătindui pentru a înfrunta valurile şi
furtunile vieţii, veghind cu dragoste, înţelegere şi sprijin pentru a nu eşua.
În deşertul tensiunilor şi al stresului, părinţii pot face din casa lor o oază de pace, pot contribui la formarea
unei imagini de sine realiste şi a unei stime de sine pozitive la adolescent, atunci când:
se apleacă asupra propriei persoane (autocunoaştere), încercând să se elibereze de propriile frustrări, neîmpli
niri, pentru a nu le transfera adolescentului iubit şi pentru a intra întro conexiune benefică cu acesta;
realizează o bună cunoaştere a copilului său, a particularităţilor vârstei lui;
conştientizează că un copil nu este un “adult în miniatură”, ci “…este o fiinţă “sui – generis” deosebită de
adulţi, având felul lui propriu de a gândi şi simţi, el are în faţă problemele vieţii, o înţelegere, o atitudine şi
un comportament propriu care diferă de acela al adultului.” (R. Cousinet)
ştiu că indulgenţa creează copii fragili;

Unii părinţi îşi ocrotesc în mod excesiv copiii pentru că simt nevoia să fie iubiţi, importanţi, puternici şi necesari. Alţii
o fac pentru că sunt atât de autoritari şi perfecţionişti, încât nu pot suporta încercările sortite eşecului pe care le fac
copiii, tentativele nu tocmai perfecte ale acestora de a duce la bun sfârşit ceva. Oricare ar fi motivul, indulgenţa per
manentă arătată copiilor este neproductivă şi distructivă.
învaţă să fie duri;
Copiii sunt mai fericiţi atunci când ştiu care sunt aşteptările în ceea cei priveşte. Lucrurile clare şi bine structurate le
conferă un sentiment de siguranţă.
învaţă să spună “NU”;
Interdicţia nu este antiteza iubirii. Este tocmai dovada iubirii pe care io poartă părintele copilului său. Fixând anumite
limite în ceea ce priveşte posesiunile, experienţele, activităţile, comportamentele şi cuvintele, părinţii îi ajută pe copii
să fie echilibraţi, încrezători şi capabili săşi ducă viaţa întro manieră sănătoasă.
A fi părinte înseamnă a te confrunta cu o serie nesfârşită de mici evenimente, de conflicte periodice şi de crize
neaşteptate, care necesită un răspuns. Şi nici un răspuns nu este lipsit de consecinţe: el influenţează personalitatea în
bine sau în rău. E important să înţelegem că suferinţa face parte din viaţă. Din moment ce nu putem evita suferinţa,
este preferabil să o suportăm şi să progresăm. Dacă reuşim să ne “înfăşurăm” dificultăţile cu care ne confruntăm în
educarea copiilor întro materie luminoasă, irizată, gingaşă, vom dispune de bogăţii nemaiîntâlnite.
Să învăţăm împreună cu adolescenţii ca în loc să ne plângem şi să stăm să ne măcinăm fără să facem nimic, să lucrăm
şi să „secretăm” acea materie specială în care să ne „înfăşurăm” dificultăţile. Când ne aflăm în faţa unui eveniment
neplăcut, a unei persoane antipatice, a unui obstacol, să ne bucurăm şi să spunem: ”Doamne, ce noroc, încă un grăunte
de nisip şi deci posibilitatea secretării unei noi perle!”
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Familia -școală a valorilor, a dragostei și armoniei
Profesor înv. primar Berdilă Anica
Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galați
În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt mijloa
cele cele mai importante. Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de
schimbare și modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali,
între care familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor
primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho
afectivstimulativ necesar debutului sociofamilial.
În prezent, din ce în ce mai mulți pediatri, psihologi și educatori din întreaga lume consideră
că vârsta preșcolară are o importanță covârșitoare pentru:
dezvoltarea creierului adică, creșterea numărului de celule, creșterea numărului de legături dintre
celule și mielinizarea fibrelor nervoase;
maturizarea comportamentului, adică luarea deciziei adecvate unei anumite situații, control asupra
reacțiilor la mânie, respect pentru proprietatea individuală și pentru integritatea fizică a altei per
soane;
capacitatea de a învăța: concentrarea atenției, spiritul de observație (perspicacitate), capacitatea de
memorizare.
Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot re
stul vieții. Factori cu o influență negativă asupra dezvoltării copilului pot fi: alimentația insuficien
tă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării intelectuale, lipsa
afecțiunii, a exprimării. În primii 5 ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă
perioadă. Învățarea este mai ușoară când copilul este motivat, adică simte plăcere și interes pentru
ceea ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana de la care învață, simte că este iubit,
prețuit, respectat și protejat.
Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbe
le noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Există câteva din posibilele atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în
formarea profilului moral al copilului:
„Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură.
Ce sar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale?
Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă,
se îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa
se nasc „găștile“ și „bandele“ de minori. Mai gravă este situația cînd părinții sunt împărțiți în tabe
re: unul „sever“ și unul „indulgent“. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, cu trăsă
turi de personalitate pe care nu și le dorește niciun părinte pentru copilul său.
„Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un aseme
nea copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai
drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează și se încadrează cu mari dificul
tăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă.
„Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și de sancțiune. Cadrul didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin
vizite la domiciliu și discuții cu părinții (în particular) sugerândule cu discreție, tact și calm în ce
mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea.
„Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica ma
turizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei în
șiși. Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine, în sensul obținerii
unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gar
dă a părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațio
nal sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, lar
ghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind păgubitor în
sfera formării umane.
Un factor important al educației sistematice și continue îl constituie instituția școlară. La ni
velul acestei instituții, educația și instrucția ajung întrun stadiu de maximă dezvoltare prin carac
terul programat, planificat și metodic al activităților instructiveducative. Educația se realizează în
forme diverse, cel mai adesea prin activități în comun, elevii învățând unii de la alții. Situațiile de
învățare sunt construite premeditat de factorii responsabili din perimetrul acestei instituții. Conți
nuturile care se transmit sunt selectate cu grijă, după criterii psihopedagogice, activitățile educative
se cer a fi structurate respectânduse principiile didactice, sunt dimensionate cele mai pertinente
metode de predareînvățare, iar atitudinile și conduitele trebuie să fie apreciate și evaluate. Cei
care realizează procesele formative sunt cadre specializate care dețin, pe lângă competențele dis
ciplinare, academice și pe cele de ordin psihologic, pedagogic și metodic (Constantin Cucoș, 2006,
pag. 49).
Parteneriatul școalăfamilie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management
educațional pentru directorii unităților de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în
relația cu școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele „învață“ – se informează asupra modu
lui de conducere și organizare a procesului instructiveducativ; b) părintele ajută – sprijină școala
în realizarea unor proiecte și activități; c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre
școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine pozitivă față de școa
lă; d) părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau învățăto
rului informații despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective și de să
nătate ale acestuia; e) părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului co
pil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; f) părintele ca profesor –
oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – inițiator al schimbă
rilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății ac
tuale – părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau
colectivă a copilului.
Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: a) rela
ție părintecopil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sar
cinilor, suport moral și material; b) relația familieșcoală: contactul direct cu învățătorul sau profe
sorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu privire la documentele privind
partea de curriculum , consultarea părinților la stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor
orare ale clasei și programului extrașcolar al elevilor; activarea asociativă a părinților prin Comite
tul de părinți etc.
În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a
amplifica implicarea părinților. Scopul educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ
și sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum
și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“.
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE, UN SPRIJIN REAL PENTRU COPIL

PROFESOR ÎNV.PRIMAR, BÎRA ILINCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”,TECUCI

Educaţia nu înseamnă numai şcoală, familia nu este doar cuplul, sprijinul nu este doar acordare de mijloace,
ci toate înseamnă responsabilizare şi participare în comun la rezolvarea problemelor.
Asigurarea succesului fiecărui copil în toate domeniile de dezvoltare are la bază colaborarea responsabi
lă a părinţilor şi a şcolii. Şcolile pot colabora cu părinţii ca parteneri, iar această legătură poate fi de succes dacă se
realizează o comunicare continuă, clară, în ambele sensuri şi dacă sunt create diferite modalităţi de implicare a părinţi
lor în activităţi şcolare şi extraşcolare. În ultimii ani se observă că părinţii doresc să se implice din ce în ce mai mult în
viaţa şcolii, de aceea poziţia celor doi factori educaţionali trebuie să fie una de parteneriat.
Pentru a începe un parteneriat adevărat cu părinţii, învăţătorul trebuie mai întâi să stabilească ce poate
învăţa el de la părinţi despre copiii lor, deoarece aceştia sunt cei mai importanţi consultanţi privitor la copii. Ascultând
atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. În relaţia de comunicare cu un părinte, învăţătorul
trebuie să fie prietenos, relaxat, atent, expresiv, impresionat.
Fiecare învăţător, la început de an şcolar, elaborează propriul program de colaborare cu părinţii. Întoc
mirea cu responsabilitate a unui astfel de program presupune:
1.Stabilirea obiectivelor:
atragerea părinţilor ca parteneri în actul educaţional;
cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului, pentru a evita riscul unei
educaţii ineficiente sau al unor influenţe negative;
formarea unei asociaţii de părinţi care să sprijine şcoala în acţiunile ei;
realizarea unei „reţele” de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia copiilor, subliniinduse astfel nu
numai necesitatea colaborării şcoalăfamilie, ci şi a părinţilor între ei;
2. Pregătirea conţinutului:
 tematica trebuie să fie alcătuită după o testare prealabilă a părinţilor asupra problemelor pe care le au şi
asupra intereselor lor, asigurânduse astfel acordul tuturor în ceea ce priveşte conţinutul programului, dar şi garanţia că
temele selectate sunt în concordanţă cu obiectivele proiectate;
 temele trebuie să fie formulate întrun limbaj accesibil şi să fie susţinute de exemple reale întâlnite în şcoală
sau în familie;
3. Alegerea formelor şi a metodelor:
antrenarea părinţilor în viaţa şcolii prin acordarea unor responsabilităţi controlate;
întâlniri cu specialişti din diferite domenii;
afişarea periodică a unor articole de orientare pedagogică redactate întro formă accesibilă;
expuneri însoţite de proiecţii video, scurtmetraje etc.;
discuţii individuale cu părinţii;
consiliere din partea specialiştilor din şcoală, din centrele locale de asistenţă psihologică;
4. Evaluarea programului:
prin frecvenţe întâlnirilor şi a activităţilor respective, ca şi prin felul în care variază numărul participanţilor;
cu ajutorul sondajelor de opinie în rîndul părinţilor;
prin urmărirea rezultatelor observate în ceea ce priveşte randamentul şcolar şi comportamentul social al copi
lului.
Învăţarea părinţilor nu se face „pentru viaţă” (ca în cazul elevilor), ci vizează doar perioada cât sunt „părinţi”,
deşi influenţarea copilului nu se opreşte aici.
Pot fi folosite metode activparticipative (studiul de caz, problematizarea, brainstormingul, prelegereadezbatere,
dialogul, conversaţia euristică) sau metode neparticipative (prelegerea magistrală, explicaţia, informarea, lectura, refe
ratul). Acestea însă trebuie să fie bine alese pentru a conduce la atingerea obiectivelor propuse.

ACTIVITĂȚILE PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE, UN SPRIJIN REAL PENTRU COPIL, ÎN
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
1.PĂRINȚI, DIN NOU LA ŞCOALĂ!-septembrie
Prezentarea regulamentului de ordine interioară şi realizarea instructajului privind normele de securitate şi sănătate
în muncă;
Necesarul rechizitelor în noul an şcolar ;
Alegerea comitetului de parinti;
Stabilirea programului de consultaţii cu părinţii
2.NE CUNOAȘTEM BINE COPILUL?-octombrie
Informaţii privind stadiile vârstelor şcolare, respectiv tipurile de inteligenţă;
Chestionar „ce stil de învăţare are copilul meu?”
„Balul toamnei” – activitate artistică, jocuri, concursuri, gospodărie cu participarea părinţilor;
3.CAUZELE ATITUDINII NEGATIVE FAŢĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ-noiembrie
Brainstorming: identificarea comportamentelor și reacțiilor la sarcinile școlare;
Informaţii şi sugestii de formare, încurajare şi întărire a comportamentelor pozitive;
Analiza chestionarelor aplicate în octombrie;
4.LÂNGĂ MAMA, TATA SAU BUNICA!-decembrie, martie
Realizare unei serbări de Crăciun
Activități practice de 8 Martie
Efectuarea unei excursii împreună cu părinţii;
Vizitarea locului de muncă al unui părinte
5.TEMELE DE ACASĂ- O PROVOCARE PENTRU PĂRINŢI-ianuarie
„Cum a evoluat primul semestru?”informare;
Analiza progreselor/regreselor obţinute la învăţătură; sfaturi pentru ameliorarea regreselor;
„Tema pentru acasă – O provocare pentru părinţi”dezbatere;
6.BIBLIOTECA DE LA ȘCOALĂ ȘI DE ACASĂ-februarie
dezbatereCartea, noile mijloace media şi educaţia
„Cum îl ajut pe copil să îndrăgească cititul?”PPT
Astăzi citesc împreună cu copilul meu!activitate comună cu părinți și copii
7.AUTORITATEA REALĂ ŞI FALSA AUTORITATE PARENTALĂ-aprilie
„ Autoritatea reală şi falsa autoritate parentală”referat
Aflăm de la psihologul școlar!întrebări, răspunsuri, sfaturi
8.UNDE MĂ ÎNTÂLNESC CU VIOLENȚA?-mai
Violenţa în şcoală, în familiemasă rotundă
De la ageresivitate intre copii, la agresivitatea în societatedezbatere
„Violenţa poate mutila copilul nostru pentru totdeauna”referat
9.SĂ CULEGEM ROADELE MUNCII !
Informare privind modalităţile de evaluare ce se vor aplica şi indicaţii pentru parcurgerea
temelor recapitulative.
Prezentarea importanţei perioadei de recapitulare la sfârşit de an;
Serbarea abecedarului;
Festivitatea de premiere

RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
prof. înv. primar Blăguţiu Cornelia, Colegiul Naţional"Octavian Goga", Sibiu

În această lume în permanentă schimbare, părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile locale, statele si
guvernele naţionale se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru ai ajuta pe
copii să se dezvolte. Unul dintre mijloacele de împlinire a acestui scop, implicarea familiei în educaţie, a existat de
generaţii.
Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală. Acestea pot întări învă
ţarea acasă, prin implicarea în activităţile şcolilor în care studiază copiii lor, susţinândule interesul pentru învăţare si
lărginduşi propriile abilităţi parentale. În societatea modernă, familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o com
petiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor proprii, precum şi cu poveri economice, care forţează tot
mai mulţi părinţi să lucreze în afara căminului şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii. Provocările
respective sunt complicate şi de lipsa comunicării între şcoli şi familii şi de faptul că adesea practicile şcolare eşuează
în a veni în întâmpinarea nevoilor multor familii ale elevilor.
În acelaşi timp, există semne conform cărora legăturile dintre cele două instituţii pot deveni mai puternice.
Părinţii îşi doresc foarte mult ca cei mici să reuşească şi vor să lucreze cu şcoala pentru a atinge succesul. Şcolile joacă
un rol important în întărirea acestor interdependenţe. Părinţii se intorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Când cadrele
didactice şi conducerea unităţii de învăţământ sunt dornice săşi atragă părinţii, atunci rezultatele copiilor se imbună
tăţesc.
Complexitatea creşterii si educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea , sprijin şi din partea comunităţii.
Programele sponsorizate  de grupurile comunităţii şi de oamenii de afaceri, de instituţiile religioase, de organizaţiile
de caritate şi de diverse fundaţiisunt importante în întărirea relaţiilor dintre familie şi şcoală.
Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de aşi ajuta copiii să înveţe, va nece
sita o schimbare de atitudine publică, în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educato
rilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoalăfamilie şi va solicita cooperarea întregii comuni
tăţi.
Familiile trimit copiii la şcoală , acolo unde speră ca ei săşi dobândească instrumentele necesare penru a
reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şii trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun ca le va fi furnizat sprijinul
de care acestia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta este unul ce a fost considerat centrul dezvoltării, al
dezbaterilor şi al obţinerii informaţiilor de orice natură. Majoritatea instituţiilor educaţionale are un grup formal de
legătura şcoalăfamilie, fie că este comitetul de părinţi, consiliul şcolii, dar toţi lucrează pentru a crea o punte între
şcoală şi familie. Relaţiile sunt denumite diferit:”implicare parentală”, “relaţii şcoalăfamilie”, dar toate reprezintă
convingerea că dacă adulţiiîn cadrul celor două instituţiicomunică şi colaborează, atunci cei care vor avea de câştigat
sunt numai şi numai copiii.
Atât părinţii, cât şi educatorii au un interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin şi sistemul de legături
care să le faciliteze reuşita. Însă conceptualizarea şi operaţionalizarea legăturilor şcoalăfamilie a fost realizată în
moduri diferite de practicieni, creatorii de politici educaţionale şi cercetători, care au avut idei anume referitoare la
drepturile, responsabilităţile şi rolurile participanţilor la educaţie. Pentru unii, centrarea pe acest tip de cercetere a con
stat în descrierea programelor şi a practicilor care să determine creşterea implicării părinţilor în activităţile legate de
şcoală.

În contrast, alţi autori se centrează pe interacţiunile părinţilor cu educatorii, pentru a pune în evidenţă dimensiunile
puterii şi ale ideologiei. Ei oferă căi de problematizare a situaţiei, care implică noi moduri de gândire, în loc să direc
ţioneze către politica sau practică încă de la început.
Cercetările pe scară largă întreprinse de Joice Epstein în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor asupra
opiniilor şi acţiunilor legate de educaţie au oferit materiale pentru dezvoltarea modelului teoretic a ceea ce ea numeşte
“parteneriatele şcoalăfamilie”. Termenul este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile , familiile şi comunităţile îm
part responsabilităţile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de influenţă. Ele pot fi separate, în cazul în care
instituţiile respective îşi alocă foarte puţin în ceea ce priveşte resursele, scopurile sau responsabilităţile sau se pot su
prapune creând un “spaţiu”pentru activităţile de parteneriat.
O anumită siguranţă fizică şi emoţională ca element constant, oportunităţi de participare în societate,
experienţe educaţionale flexibile şi un mediu adecvat ar trebui să fie la dispoziţia tuturor copiilor şi a familiilor lor.
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Familia abordare teologică
Prof. dr.Bucurică Vaviluța,Liceul Teoretic N.Cartojan, Loc.Giurgiu,Jud.Giurgiu
”Familia este binecuvântare şi lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul tră
ieşte taina şi bucuria, fraternităţii şi paternităţii. Din familia creştină credincioasă copilul învaţă să
caute familia spirituală, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice, fraţi şi surori, pă
rinţi şi maici duhovniceşti în Hristos, Fiul Tatălui ceresc. Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl şi
Se odihneşte în Fiul împărtăşeşte Bisericii lui Hristos harul paternităţii duhovniceşti pastorale
(prin Hirotonie) şi harul filiaţiei (înfierii) duhovniceşti baptismale (prin Botez), pentru ca toţi
creştinii să trăiască în comuniune spirituală ca fraţi şi surori în Hristos Domnul, spre a participa la
iubirea eternă a Preasfintei Treimi.”
Creşterea biologică şi spirituală a copilului botezat se realizează în familia creştină, înte
meiată prin Sfânta Taină a Cununiei, în care harul lui Dumnezeu, dăruit prin binecuvântarea Bi
sericii, împlineşte şi sfinţeşte viaţa a doi tineri, bărbat şi femeie, care se iubesc şi nasc prunci, adi
că persoane umane chemate să participe la iubirea veşnică a Preasfintei Treimi.
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se
formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului
Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care co
pilul se va raporta la societate. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ire
proşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii săi poa
tă urma avândui ca model.
Mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă
mult mai bine decât orice cuvinte.Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor mo
dele în familie sau societate. Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul
unde se va forma idealul său. Acesta se formează din copilărie până la adolescenţă.
Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost armonioase, idealul adolescentului include
un model care le seamănă.Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vede
re va avea de suferit la maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puter
nic nativ, prin care să se autoeduce.
Complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în ma
re parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.
Greu va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul
cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut
timp să vorbească cu el, săi asculte problemele, săl încurajeze la nevoie, săi ofere afecţiune. Se
va adapta greu.
Rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial.Totul se începe şi se învaţă mai întâi în
familie. Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la părinţii săi, cine îl învăţa să iubească?
Iubirea trebuie să se simtă, să se “audă”, să fie dovedită. Iubirea se învață.
Nu din cărți sau filme, nu de la școală, ci de acasă, de la părinți, primele modele de viață.
Trebuie să le arătăm copiilor că îi iubim. Prin vorbe și fapte. Doar unele, sau doar altele, nu sunt
suficiente.
Un copil are nevoie, nu doar să știe că este iubit, că doar așa e normal, ci să învețe acest
lucru.
Are nevoie de certitudinea iubirii noastre ca și convingere, nu numai declarativ. Ai spune
și ai arăta iubire sunt două lucruri la fel de importante.
Exact așa cum învață să facă primii pași, să spună primele cuvinte, să citească și să scrie,
tot așa trebuie învățat să iubească.Dacă părinții au uitat săși spună “te iubesc” iar copilul este
pupat doar în somn “să nu șio ia în cap”, cum va învăța el ce înseamnă iubirea și cum arată ea?
Nu poți să arăți ceva ce nu ai văzut. Va crește și va iubi, dar nu va ști să arate acest lucru. Aproape
toți părinții vor spune că își iubesc copiii, dar câți dintre noi le arătăm cu adevărat acest lucru? Îm
brățișeazăl mai des și spunei că este special.

Acțiunile și faptele sunt importante, dar cuvintele au nevoie să fie rostite, să fie ascultate.
Dacă nu sa deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce
porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau totul şi imită
totul.
Fii pregătit, întodeauna, săi atenuezi căderile, să ai mereu pregătită o parașută de siguran
ță. Nul dezamăgi. Copiii ascultă mai mult de părinții cu care au relație bună, de prietenie.
Părinților astfel, le revine sarcina să fie deschiși, sinceri, onești și iubitori.Un copil care
este iubit, învață la randul lui să iubească, deci să aibă implicit o viață împlinită, armonioasă, cu
un traseu frumos conturat și echilibrat.
”Familia este sfântă, la fel ca Biserica, prin scopurile ei de sfinţire şi mântuire a membrilor ei.
Membrii familiei, ca şi membrii Bisericii, nu sunt sfinţi, dar scopul principal al familiei, căruia îi
slujeşte harul Cununiei, este dobândirea sfinţeniei. Punctul de plecare al sfinţeniei Bisericii este
Cincizecimea, care se prelungeşte până la noi şi prin Taina Cununiei, punctul de plecare al sfinţe
niei familiei.
Familia este universală ca una care priveşte întreaga umanitate şi prin care se perpetuează
umanitatea. Aşa cum Cincizecimea a întemeiat Biserica pentru sfinţirea universală a oamenilor, tot
aşa şi harul Cununiei întemeiază familia, spre sfinţirea întregii umanităţi.
Familia este apostolească în sensul că se întemeiază pe credinţa Bisericii revelată de Mântui
torul Iisus Hristos şi transmisă prin Sf. Apostoli şi prin succesiune apostolică până la noi. În aceas
tă apostolicitate se săvârşeşte Cununia fiecărei familii, pentru că prin apostolicitate se perpetuează
şi Cincizecimea.”
1.Principalele colecţii de canoane în limba română sunt: Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de
comentarii, Arad, 4 vol., 1930-1936; Pr. C. Dron, Canoanele – text şi interpretare, Bucureşti, 2 vol., 1932-1935; Arhid. prof. dr.
Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note şi comentarii, Sibiu, 1993.

2.Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, Bucureşti, 1994, 261p.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI, MAI PREGĂTIŢI ŞI MAI PUTERNICI

Autor: Bud Luminiţa Denisa
Grădiniţa 222, Bucureşti

În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă constituie procesul in
formativeducativ la care contribuie familia şi grădiniţa.
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind
modelul pe care copilul îl imită şil urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă.
Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele
de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei.
Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pen
tru viaţa îl oferă familia. Astfel, familia are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii
prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individu
lui. Apariţia unei persoane micuţe în orice familie, care la început este complet dependentă de
adulţi şi îşi inspiră tandreţe aduce cu ea un enorm sens al responsabilităţii, privind modul în care să
o îngrijeşti şi să o educi. Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul inter
acţionează constant încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită.
La vârsta preşcolară un factor educativ important este grădiniţa, care desfăşoară un amplu
proces instructiveducativ şi are cadre cu pregătire profesională corespunzătoare, ce aplică metode
şi procedee pedagogice consacrate.
Educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului,
disponibilităţile intelectuale precum şi particularităţile lui comportamentale şi caracteriale. Ea se
preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea lui în mediul grădiniţei, oferindui prilejul să
cunoască mediul înconjurător, organizând vizite în împrejurimile grădiniţei, în cartier, în oraş, la
şcoală, la locul de muncă al părinţilor etc. Treptat, cu multă răbdare, educatoarea este cea care cul
tivă încrederea în propriile posibilităţi ale copiilor, integrând în jocuri şi activităţi copiii timizi,
efectuând munca suplimentară individualizată cu copiii cu deficienţe verbale, folosind jocul şi ju
căriile existente pentru ai apropia de acestea.
Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul
că este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu
vârste cuprinse între 36/7 ani.
Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabi
lesc prin schimbul de informaţii  pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel,
educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturi
le cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative.
Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în
parteneriatul educaţional. Implicarea, ca agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din
comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă şi dinamică a influenţelor educaţionale. Grădi
niţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de speciali
tate, informândui asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină
dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.
Dialogul educatoarepărinte se poate organiza, fie individual prin consultaţii, cu fiecare
familie, fie în adunările organizate cu părinţii; se informează reciproc, ceea ce contribuie atât la
buna desfăşurare a procesului educaţional din grădiniţă, cat şi la o buna educaţie în familie. Dar,
dialogul deschis bazat pe încrederea reciprocă cere timp pentru a fi clădit.
Participarea părinţilor la activităţi ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaştere a părinţilor, dar

şi un mod prin care aceştia sunt familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi metodele didac
tice, cu materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comuni
care şi abordare a situaţiilor problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. Relaţia părinte
educatoare astfel contribuie la constituirea unor relaţii pozitive.
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect im
portanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.
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CUM PUTEM FI MAI BUNI, MAI PREGĂTIȚI ȘI MAI PUTERNICI
Prof. dr. Buzea Magdalena
Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”
Vălenii de Munte, Prahova

Anul acesta, mai mult ca oricând, conceptul de „familie” a devenit foarte vehiculat în contextul opiniei
publice, am putea spune chiar că a dat naștere unor interminabile dezbateri. Coaliția pentru familie, de pildă, ca asoci
ație fără statut juridic, la care au aderat „44 de organizații neguvernamentale, fundații și asociații și patru federații ro
mânești care militează pentru promovarea valorilor familiei tradiționale” https://ro.wikipedia.org/wiki/Coali%C8%
9Bia_pentru_Familie) propune definirea termenului, informarea tinerilor în legătură cu importanța căsătoriei, sprijini
rea și respectarea familiei, neacceptarea concubinajului, creșterea și educarea copilului întrun mediu format dintro
mamă și un tată (v. ibidem). Se propun acțiuni diverse (un marș, un referendum, emisiuni radiofonice și televizate), cu
alte cuvinte se tot discută despre familie și reprezintă o temă de actualitate și destul de controversată, cu argumente ce
țin de drepturile omului, dar și de cutume cu rădăcini în tradiție și religie.
Lăsând deoparte aceste abordări, ca profesori ce lucrăm cu elevi proveniți din diverse medii, vom acorda im
portanța cuvenită celor trei variabile care determină profilul copiilor: ereditatea, mediul și educația. Ne interesează ca
prin intermediul ultimelor două so dezvoltăm pe prima către potențialul maximal. Așadar, trebuie să ne cunoaștem
foarte bine elevii, ceea ce presupune relaționarea cu familiile din care aceștia provin. Astfel, vom putea găsi explicații
pentru comportamentul acestora în anumite situații, vom înțelege anumite circumstanțe, vom ști ce trebuie să îndrep
tăm sau să ameliorăm, ce să evităm, cum să procedăm pentru a atinge obiectivele propuse.
Școala și familia trebuie să fie doi parteneri de nădejde implicați în realizarea unui scop comun: binele copilu
lui. Desigur, va fi nevoie de răbdare și de parcurgerea unor pași. Primul dintre aceștia este cunoașterea, apoi conștien
tizarea aspectelor negative sau pozitive, a celor ce necesită îmbogățire, un fel de analiză SWOT particularizată în cazul
fiecărui copil, ca personalitate unică. Apoi vom planifica, vom pune în practică și vom evalua dacă rezultatele obținute
sunt pe măsura așteptărilor. Concluziile vor fi formulate împreună cu familia, care trebuie să înțeleagă că rolul ei nu se
restrânge, cum înțeleg unii părinți, la „cei șapte ani deacasă” și că trebuie săși asume rezultatele odată cu școala și
profesorii care o reprezintă. Acest aspect este deseori neglijat de către o parte dintre părinți, care afirmă că profesorii
sunt de vină sau se întreabă, cu o nonșalanță impardonabilă „Ce săi fac?”, continuând cu „Eu nu știu ce săi mai fac
…”.
Cadrul didactic trebuie să găsească modalitatea potrivită de al conștientiza pe părinte asupra faptului că elevul
nu are de câștigat, ci, dimpotrivă, de pierdut dacă școala și profesorii sunt „decretați” vinovații pentru insuccesul copi
lului. Pasând responsabilitatea către alții nu rezolvăm problema. Cea mai potrivită abordare pentru depășirea greutăți
lor este colaborarea, prin cunoaștere, conștientizarea aspectelor care nu funcționează așa cum ar trebui și găsirea îm
preună a căilor de a acționa. Atât copilul, cât și părintele trebuie să înțeleagă că educatorul/ învățătorul/ profesorul are
același scop, își dorește să obțină rezultate cât mai bune și să conducă elevul spre potențialul maxim. Prin urmare, pen
tru familie, cadrul didactic este un partener de nădejde și, în același timp, persoana cu pregătire de specialitate care
este dispusă permanent săși dedice timpul și cunoștințele pentru copilul care ia fost încredințat. Metafora dascălului
– lumânare ce arde răspândind lumină își are geneza întro realitate nerecunoscută totdeauna întro societate care are
mai degrabă apetență pentru a denigra sau a evidenția numai excepțiile negative.
Cu toții putem fi mai buni, mai pregătiți și mai puternici dacă învățăm să colaborăm, să ne acceptăm calitățile
și defectele, să conștientizăm ce am greșit și să căutăm împreună cele mai potrivite căi de a ne realiza țintele propuse.
Propun, așadar, părinților, copiilor și dascălilor să redescopere respectul reciproc ca motivație întro lume care își uită,
în unele cazuri, valorile și țelurile.

PĂRINŢII, PRIMII NOŞTRI DASCĂLI
Prof. consilier, Catalan Florentina
Liceul Tehnologic ,,Emil Racoviţă”
Roşiorii de Vede, Teleorman
Familia reprezintă o formă primară de comunitate umană și primul mediu socioeducativ în care copilul se
formează din punct de vedere cognitiv, afectiv, social, cultural. Rolul educațional al familiei în primii ani ai copilului
este și trebuie privit cu multă responsabilitate, familia având rolul privilegiat de ași pune prima amprenta asupra de
venirii ulterioare a individului.
Educația este un fenomen prin excelență social, un proces în continuă desfășurare, având ca deziderate dez
voltarea conștientă și progresivă a potențialului uman, văzut ca un tot unitar, selectarea și transmiterea valorilor de la
societate la individ, pregătirea omului pentru integrarea activă în viața socială.
Copilăria, vârsta de aur a omului, este vârsta cu un statut special față de celelalte vârste. Abia ajuns în acest
univers, copilul nu posedă nici o cunoștință cu care poate descifra misterele lui. El nu are
nici forță precum adultul, nici înțelepciune precum vârstnicul și nici știința sau capacitatea de ași domina îndeajuns
reacțiile emoționale. De aceea el rămâne în această etapă dependent de cei mari, incapabil să se ajute singur, o ființă
slabă trupește și fragilă sufletește.Cel dintâi care intinde mâinile spre el este părintele.
Părintele, părinții sunt cei care au datoria de ași înconjura odrasla cu grijă, cu dragoste, cu căldură sufleteas
că și cu înțelegere. De bună seamă că ei trebuie să fie călăuziți în permanență de aceste sentimente în procesul de con
turare a noii personalități. Dacă suntem de acord că cei șapte ani de acasă sunt o școală educativă în familie, atunci
rolul profesorilor îl au părinții. Dar câți dintre aceștia înțeleg cu adevărat responsabilitatea rolului de părinte? Societa
tea contemporană pretinde din partea acestora o conștientizare clară a ceea ce înseamnă să fii părinte. Poate și pentru
că cercetătorii au stabilit atâtea corelații între tot ceea ce este individul mai târziu, în tinerețe sau la maturitate si vârsta
copilăriei.
Este adevărat, importanța educației primite în familie este reiterată de sintagma cei șapte ani de
acasă, pentru că ea este fundamentul educării copilului. Părinții rămân primii și cei mai importanți educatori ai copii
lor, în primul rând pentru că îi influențează moral de la cea mai fragedă vârstă și apoi pentru că au asupra lor autorita
tea incomparabilă a iubirii părintești la care copiii răspund cu iubirea filială.
Consider că dezvoltarea morală corectă este extrem de importantă pentru viitorul copilului. Aducerea pe lume
a unui copil, încarcă părinții cu o dublă obligație: să le asigure binele material și o dezvoltare morală corectă. Ambele
responsabilități trebuie asumate și îndeplinite în ordinea importanței.
Nevoile dezvoltării fizice sunt cele primare, dar ele nu trebuie să degenereze în răsfăț. Un mai mare efort ar
trebui să depună părinții, mai ales în anii aceștia în care societatea pare a fi în derivă, pentru formarea sa intelectuală
și morală.
Societatea în care trăiește copilul, în primii ani de viață, este familia. Înclinat spre imitație, el va
tinde să imite comportamentul, atitudinea, limbajul parinților. De aceea este important ca modelul să fie bun, pentru ca
rezultatul imitației să fie întocmai. Cu mare grijă și delicatețe sufletească copilul va învăța lecția dragostei, a respectu
lui de sine și de ceilalți, a demnității, a răbdării, dar și a curajului, a încurajării, a iertării. În felul acesta el nu va pleca
în viață cu un handicap moral. În concluzie, până la vârsta preșcolară sau școlară responsabilitatea educației copilului
revine parinților. De felul în care ei înțeleg să se preocupe de buna creștere și educarea acestuia oferinduse, înainte de
toate, pe sine ca exemplu depinde consistența celor șapte ani de acasă.

Autismul în familie...
Prof. Laura Chîlnicean
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Arad
„Dacă îţi doreşti copii care să trăiască pe picioarele lor, aşează o responsabilitate pe umerii lor.” (Abigail Van
Buren)
Copiii cu dizabilităţi sunt acea categorie de copii care, nu numai în societate, ci şi în familie sunt ... speciali.
Familia însăşi este o familie specială prin prezenţa unui astfel de copil, indiferent de dizabilitatea pe care o are acel
copil; iar atunci când spun special, mă refer la toate aspectele posibile prezente în această situaţie. Autismul sau tulbu
rările de spectru autist sunt o realitate, după cum o realitate sunt şi problemele, confruntările, frustrările, luptele de zi
cu zi, dar şi bucuriile, izbânzile, reuşitele oricât de mici ar fii ale întregii familii...
Rolul familiei este fundamental, atât în ceea ce priveşte recuperarea medicalpsihologică a copilului, cât şi în
ceea ce priveşte integrarea şi educaţia pentru societate a acestuia. Familia, mama, în special este cea care oferă supor
tul, baza de formare şi susţinere a educaţiei, şi din punct de vedere social, sub toate aspectele, dar şi din punct de vede
re moralreligios pentru copil. Mama este cea care sesizează primele nereguli la copil, mama trebuie să se implice în
recuperarea copilului. Un copil poate fi abandonat întrun colţ de pat, ajungând să se legene compulsiv sau, dimpotri
vă, poate fi înscris la şcoală, dus la psiholog, logoped, medic, integrat social. Varianta a doua oferă oportunitatea nor
malizării prin recuperare, în timp ce prima condamnă copilul la izolare şi nedezvoltare. Este foarte important şi clima
tul moral, social din familie, calitatea relaţiilor dintre părinţi precum şi condiţiile materiale (spaţiu, aerisire, prezenţa
jucăriilor şi a facilităţilor de joc). Familia însăşi are nevoie de un suport solid de susţinere din partea tuturor celor abi
litaţi, dar şi a societăţii în ansamblu, pentru ca ea să existe integră şi pentru a nu se simţi marginalizată sau inferioară
celorlalte familii.
În rândurile de mai jos am redat câteva fragmente din cartea personală Profesorului meu cu drag, un elev autist
– reflexii psiho-educative tuturor cadrelor didactice care lucrează cu copii cu autism, Ediţia a IIa, Editura Icona,
Arad, 2017, care spicuiesc cazuri şi exemple, sub forma unor scrisori scrise de un elev cu autism, profesorului său
despre viaţa sa în diferite contexte sociale (aici, doar cele legate de famile).
Sâmbăta trecută a fost una dintre cele mai fericite zile din viaţa mea, sub influenţa căreia mă simt şi acum, după
o săptămână. Părinţii mei au vrut sămi facă o surpriză şi o mare bucurie de ziua mea de naştere şi au reuşit. Încă de
dimineaţă am plecat cu toţii întrun parc de distracţii. În niciun loc şi în nicio zi nu mam simţit mai minunat ca atunci.
Am râs tot timpul şi nu mă mai săturam să mă dau în toate jucăriile, învârtitorile, balansoarele, trambulinele şi cele
mai de senzaţii maşinării care erau în parc. Părinţii mei mă iubesc foarte mult şi au dorit să mă vadă fericit, făcându
mi toate poftele. Dupăamiază, când au venit musafirii, verii mei, cu unchi şi mătuşi şi prietenii părinţilor, deşi casa
era plină de feţe străine pentru mine şi mar fi deranjat cumplit întro altă zi obişnuită, totuşi experienţa din parc a fost
atât de puternică, încât am râs şi mam învârtit tot timpul, ignorând pe cei din jurul meu. Nu mia trebuit nici tortul cu
frişcă şi fructe, cu artificii colorate şi strălucitoare, nici sucul de portocale cu pai, neapărat roşu, nici îngheţata cu nuci
şi migdale şi nici cadourile de tot felul ce miau fost date. Mam învârtit cu aşa plăcere şi de durată, încât toţi cei pre
zenţi se minunau de mine, cum de nu ameţesc sau nu mi se face rău. Întrun final, obosit de atâta râs şi învârtit am
adormit neştiut de nimeni, întrun fotoliu cu braţe largi.
*
Întotdeauna lunea am cel mai mult chef de vorbă. În weekend, acasă, tata îmi interzice cu desăvârşire „să mai
turui” şi mă sfătuieşte să vorbesc doar când sunt întrebat. Atunci îmi vine foarte greu să mă abţin şi mă retrag în came
ra mea unde scutur din mâini şi mă învârt toată ziua. Părinţii mei sunt bucuroşi că stau cuminte în cameră, dar eu nu
mă simt în largul meu dacă nu povestesc ceea ce ştiu. La şcoală pot vorbi în voie, iar lunea se dezlănţuie furtuna, mă
descătuşez de toate reţinerile şi încep să vorbesc: despre vremea bună sau rea, despre oamenii frumoşi, dar şi despre
cei mai puţin buni, despre reclame şi filme, despre reţete de gătit, despre ultima tendinţă în materie de modă, despre
desene animate, despre astre şi zodii, despre medicină, despre muzica de tot felul, despre concursuri, despre natură,
despre toţi munţii şi apele ţării şi ale planetei, despre istoria veche şi nouă, despre religie, despre animalele şi păsările
de pe mapamond, despre vietăţile oceanelor, despre miliardele de insecte, despre păduri şi plante, despre ţări şi conti
nente, despre politică, despre cifre şi numere, despre meserii, despre cărţi şi enciclopedii, despre clădiri şi monumente,
despre energie şi electricitate, despre cuvintele limbii române, despre poveştile şi basmele din lumea întreagă, despre
jocuri şi jucării, despre tot cemi trece pe la ureche, tot ce citesc, aud şi văd reţin cu o precizie copleşitoare şi apoi în
cep să vorbesc. După o săptămână o iau de la început, cu noutăţile aferente.
*
Mama spune că are întotdeauna încredere în mine, dar nu mă lasă să vin niciodată singur acasă de la şcoală. Îi e
teamă că mă pot rătăci. În schimb, a renunţat din semestrul al doilea de şcoală al primului an de a mai sta cu mine la
ore, pentru că a văzut că mă descurc foarte bine singur cu Profesorul meu.
Miar fi plăcut să mai am acasă un frate sau o soră, dar nu am nici tată. Nea părăsit, pe mine şi pe mama când
aveam doi ani şi de atunci nu lam mai văzut niciodată. Mama ma crescut şi ma educat singură, ajutată din când în
când de bunicii mei şi a luptat foarte mult ca să nu merg la o şcoală specială.

Multe persoane care mă cunosc mă întreabă ce vreau să mă fac atunci când voi creşte mare. Nu ştiu de ce mă în
treabă de pe acum, căci toate persoanele cu care am vorbit, niciuna nu a devenit ce şia dorit când era copil. Eu nu
vreau să mă gândesc acum la lucruri care se vor petrece peste cel mai scurt timp de acum încolo, deşi Profesorul meu
îmi spune de multe ori că am imaginaţie şi trebuie să lucrez cu ea.
Nu totdeauna înţeleg sensul cuvintelor şi de aceea ocolesc discuţiile prea lungi şi cu persoane pe care le cunosc
prea puţin, tocmai pentru a evita anumite expresii care pot interveni şi numi plac. Cel mai mult îmi place să stau de
vorbă cu bunicul pentru că vorbeşte rar, clar, pe înţelesul meu, nu foarte mult şi pot aproape de fiecare dată să intuiesc
ceea ce gândeşte sau ceea ce vrea să spună. Mama spune că e bine atunci când vorbesc cu oamenii, să folosesc şi ex
presii mai... elevate. Dar mie numi folosesc aceste expresii dacă nu se încadrează în calculele mele matematice. Ori
cum, ca să nu supăr pe nimeni, zâmbesc tot timpul şi încerc să fiu cât mai politicos cu toată lumea.
*
Simt de foarte multe ori că am un ataşament deosebit faţă de persoanele care îmi zâmbesc. Cred că aceste
pesoane mă pot înţelege, ţin cu mine, mă încurajează, mă pot proteja şi atunci le răsplătesc prin ataşamentul meu. La
fel aş gândi şi dacă o persoană mar certa cu zâmbetul pe buze, în comparaţie cu una cu faţa încordată şi supărată. Naş
putea face diferenţa, căci zâmbetul cuiva mă cucereşte şimi dă un sentiment de siguranţă. Cred că acest lucru mi se
trage de la mama. Ea tot timpul îmi zâmbeşte şi punea pe toată lumea sămi zâmbească de când eram bebeluş. Aşa am
învăţat să zâmbesc şi eu tuturor celor caremi zâmbesc. Mă simt mai fericit.
Mam gândit că este important să ştii aceste lucruri despre mine şi de aceea ţi leam spus.
( profesorului
meu,cu drag, un elev autist)

100 DE ZILE DE GRĂDINIȚĂUN PARTENERIAT DE SUCCES CU FAMILIA
AUTOR:CIOBANU ELENA MONICA-GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 TÂRGOVIȘTE
Experienţa demonstrează că legăturile afective şi comunicarea bună cu părinţii, angajarea
lor în diverse acţiuni îmbunătăţesc atitudinea acestora faţă de grădiniţă sau faţă de orice alt tip de
instituţie de educaţie timpurie, încurajândui să se antreneze şi mai mult în viaţa instituţiei, să in
teracţioneze şi mai bine cu copiii lor. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factori
lor determinanţi ai evoluţiei individului. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează
în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul
său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a co
pilului. După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aceas
tă instituţie îl aşează întrun cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoş
tinţă cu activităţi şi obiecte carei stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se
exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Pentru ca parteneriatul să fie
cu adevărat eficient, nu unul formal, este important ca părinţii să fie implicaţi în luarea decizii
lor, să devină participanţi activi în planificarea,organizarea,
implementarea şi evaluarea orică
ror practici pozitive, să identifice, în tematica acţiunilor, informaţiile oferite despre copiii lor. Pă
rinţii şi educatorii poartă, în egală măsură, răspundere pentru contribuţia şi efortul în construirea
unei relaţii de bună colaborare în beneficiul copilului. Avantajele activităţii în parteneriat includ
deci responsabilitatea comună în luarea deciziilor. Cele mai eficiente modalităţi de implicare a
părinţilor în activitatea grădiniţei sunt însă cele informale, deoarece îi determină să se simtă valori
zaţi şi utili, parte activă şi importantă a vieţii instituţiei. Acestea presupun o comunicare mai fami
liară şi permit împărtăşirea ideilor, luarea deciziilor întro atmosferă mai relaxantă, mai caldă, mai
plăcută. Menţionăm următoarele practici:
ACTIVITĂŢI CULTURALE – vizionări de spectacole (de teatru, de circ) şi filme, vizite la
muzee etc.;
VIZITE, PLIMBĂRI, EXCURSII, DRUMEŢII – de regulă, părinţii se implică în organiza
rea şi sponsorizarea acestora, în asigurarea siguranţei copiilor.
ANALIZA PERMANENTĂ A PORTOFOLIILOR, a rezultatelor activităţii copiilor, expo
ziţii cu lucrări ale copiilor (desene, aplicaţii, postere, cărţi, modelaj, construcţii, broderii,
obiecte de meşteşugărit etc.) pe diverse teme de studiu: Vine, vine Moş Crăciun; Mamă,
astăzi este ziua ta; Încondeiem ouă; Ziua Europei sau 1 iunie – asigură accesul părinţilor la
traiectoria evoluţiei deprinderilor artisticoplastice, practice şi cognitive ale copiilor;
SERBĂRI – zile de naştere ale copiilor, Ziua grădiniţei, Ziua Mamei, Mărţişorul, Crăciunul şi
Anul Nou etc. sau spectacole
cu prilejul aniversărilor unor poeţi, scriitori, etc.
CONCURSURI– reprezintă o modalitate eficientă prin intermediul căreia părinţii împărtă
şesc cu copiii emoţii, trăiri cu puternică încărcătură afectivă, sunt un bun prilej de a exersa
deprinderi de comportare civilizată, dar şi de a genera trăiri emoţionale intense legate de
prezenţa invitaţilor – membri ai familiei sărbătoritului.
ZILELE UŞILOR DESCHISE SAU ZILELE DE EVALUARE– acestea au darul de a dez
volta la părinţi sentimentul apartenenţei la program, de ai familiariza cu modul de desfă
şurare al unor activităţi zilnice, de ai ajuta în derularea unor demersuri de extindere şi
exersare a procesului de învăţare acasă.
MESAJE SCRISE/AGENDA ZILEI–metoda respectivă este utilizată, de regulă, în cazul
părinţilor care, din varii motive, vin mai rar la grădiniţă. Prin intermediul mesajelor, le pu
teţi aduce la cunoştinţă unele realizări ale copilului, le puteţi adresa mulţumiri pentru im
plicare activă în derularea unui proiect sau a unui alt demers. Şi părinţii pot recurge la
acest mijloc de comunicare cu educatorul/educatoarea (privind propriile observaţii asupra
copilului etc.);
REAMENAJAREA
SPAŢIULUI
DE JOC, confecţionarea de jucării şi materiale
didactice, elaborarea de pliante informaţionale

JURNALUL/REVISTA GRUPEI –părinţii pot contribui la realizarea unor fotografii, redac
tarea unor descrieri, impresii legate de activităţile grupei
PARTICIPAREA
PĂRINŢILOR ÎN CALITATE DE EXPERŢI-VOLUNTARI în
cadrul activităţilor organizate în grupă,pentru a le vorbi copiilor despre meseria pe care o
profesează sau pentru a le citi, a le spune poveşti, a se juca cu ei, ai învăţa să confecţione
ze ceva.
"100 DE ZILE DE GRĂDINIȚĂ".
Scopul proiectului a fost următorul: să ne bucurăm, să sărbătorim împreună cu familia îm
plinirea primelor 100 de zile de grădiniță. Ca obiective amintim: atragerea efectivă a copiilor
și părinților în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea
calitativă a acestora; cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de preșcolari prin
paralelismul între universul copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor lor; stimularea şi
promovarea creativităţii copiilor prin realizarea colecţiilor de 100 de obiecte. Popularizarea
proiectului printre părinţi sa realizat încă de la începutul anului şcolar, în cadrul primei şedin
ţe organizate. Li sa adus la cunoştinţă scopul, obiectivele urmărite şi activităţile ce vor fi de
rulate pe parcursul acestuia.Activităţile derulate au fost următoarele:
Anunţarea copiilor şi a părinţilor asupra proiectului şi asupra modului cum trebuie să se pre
gătească pentru sărbătorirea celor 100 de zile de şcoală: pregătirea colecţiilor de 100 de
obiecte, începând cu data de 01. 10. 2016;
Realizarea unor expoziţii cu desenele copiilor pe diferite teme: “Familia”, “Orasul meu”,
„Prietenia”, “Hărnicia”, „Salvaţi pădurea!”, „Bucuria Crăciunului în familie”, „Jocurile
şi sporturi de iarnă în familie”, „Cu familia în parc”;
Realizarea unei expoziţii cu diferite creaţii ale copiilor din materiale refolosibile, confecţio
nate în cadrul familiei, pe tema “Casa mea!” ;
Completarea zilnică a panoului „Să așezăm iepurașii în căsuțele lor” – jetoane cu iepuraşi
până la 100;
Pregătirea invitaţiilor pentru părinţi, conducerea şcolii, membri din comunitate;
Pregătirea programului artistic: dans, poezii şi cântece dedicate mamei;
Pavoazarea clasei pentru sărbătoare;re
Desfăşurarea activităţilor din martie 2017
16:00 Cuvânt de bun venit adresat de educatoare;
Dansul tematic
Recitarea de poezii şi interpretarea cântecelor;
16:30 Prezentarea colecţiilor de 100 de obiecte;
Concluzionând, putem spune că toate aceste activităţi derulate în parteneriat cu
familia sunt deosebit de importante în educarea copiilor. Antrenând părinţii în pregătirea şi desfă
şurarea lor, ei se simt puşi în valoare, talentele şi cunoştinţele lor fiind fructificate, iar munca edu
catorului/educatoarei–substanţial diminuată. Urmărinduşi copilul în variate situaţii de interacţiune
zilnică, părinţii au posibilitatea să cunoască mai bine dificultăţile de integrare a acestuia în colecti
vul grupei sau în programul grădiniţei.
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IMPORTANȚA PĂRINȚILOR ÎN SUCCESUL ȘCOLARULUI
Codilă Monica
Școala Gimnazială nr. 2 Reșița
În urma zecilor de ani de cercetare pentru noi este clar că percepția pe care cadrele didactice
o au asupra relației cu părinții este foarte importantă și influențează întro mare măsură parcursul
academic al copilului”, a delcarat Keih Herman conducător al cercetării și profesor la College of
Education din cadrul Universității din Missouri. Mai departe acesta explică faptul că o relație bună
între educatori și părinți sau percepția pozitivă a acestora asupra modului în care cei din urmă se
implică în viața academică atrage după sine o atenție suplimentară asupra elevului. De partea
cealaltă, atunci când părinții sunt neimplicați, profesorii vor avea tendința să schimbe modul de
interacțiune întrun mod negativ.
Implicarea părinților în viața școlară a copiilor este percepută ca fiind vitală de majoritatea
experților și cercetătorilor în domeniul educațional. Noul studiu arată că este nevoie ca părinții să
fie cât mai aproape de copiii lor încă de când aceștia intră în viața de școlar. Mai mult, ei sublini
ază că este necesară urmarea unor programe de training prin care profesorii să învețe cum să
îmbunătățească calitatea și cantitatea interacțiunii cu părinții.
Este important sa invatam copiii valoarea relatiilor interumane, importanta interactionarii cu
ceilalti, respectarea anumitor norme sociale, aprecierea mediului inconjurator si nu in ultimul rand
sa ii incurajam sa isi exprime parerile intro maniera libera si lipsita de presiune.
Este bine ca piticii sa fie incurajati si sustinuti cu dragoste in activitatile educative. La varste
fragede acestia au nevoie mai mult ca oricand de siguranta iubirii neconditionate din partea parinti
lor. Un copil care este “invatat” sa i se ofere sprijin si afectiune va propaga la randul lui aceleasi
sentimente.
Parintii care se implica activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra succesului
copilului şi a vieţii sale, în general.
Psihologul Diana Tudose afirma ca “dilema cu privire la cat de corect este realizata educatia
unui tanar a fost dezbatuta de foarte multi psihologi. Parerea comuna este aceea ca fiecare cuplu
trebuie sa aplice metodele care se potrivesc personalitatii copilului. Nu exista o lege stricta ci doar
sfaturi care trebuie mai intai analizate si apoi aplicate.”
Cel mai important rol în amplificarea participării părinţilor şi a comunităţii şi în stabilirea unor
legături de lucru îl are directorul şcolii. Şcoala poate organiza cu acordul acestuia ateliere, seri te
matice, serbări, concerte la care părinţii pot participa. Şedinţele, lectoratele cu părinţii pot fi mo
ment prielnice de a anunţa planificarea unor astfel de activităţi.
Părerea părinţilor despre modul în care îşi desfăşoară activitatea este foarte importantă întro
astfel de şcoală, putând fi aflată prin discuţii libere, chestionare ce se pot aplica părinţilor, consul
tarea listei cu sugestii deschisă oricând acestora. Şcoala acţionează permanent pentru a încuraja
implicarea tuturor părinţilor în activitatea de învăţare ce se continuă şi acasă.
Această legătură familie şcoală este posibilă si poate da roade prin furnizarea către părinţi în
mod repetat a informaţiilor accesibile cu privire la viaţa şi activitatea din cadrul şcolii, a obiective
lor ce se urmăresc în procesul instructiveducativ.
Implicarea activă a părinţilor are ca scop conştientizarea părinţilor asupra rolului de neînlocuit ce îl
au în educarea copiilor. Astfel,părinţii care au participat şi sprijinit şcoala la diverse activităţi, con
tinuă să ţină o strânsă legătură cu cadrele didactice şi conducerea şcolii observând progresele
făcute
de
către
copii.
Unitatea şcolară este cea care va face primul pas spre o bună colaborare cu familiile elevilor,
oferind părinţilor o gamă largă de activităţi la care pot participa, interveni.
Cunoscând faptul că au acest drept de a participa la activităţi organizate de şcoală, ei vor de
vein interesaţi şi bucuroşi săşi aducă aportul la educaţia micuţilor, care vor fi beneficiari direcţi.

Încă de la primele întâlniri cu părinţii, aceştia se informează despre programul elevilor, de
spre modul în care ei pot fi de ajutor ca voluntar în organizarea unor evenimente, întâlniri, activi
tăţi. Cadrul didactic are obligaţia de a răspunde afirmativ acestor solicitări ale părinţilor bine inten
ţionaţi şi de ai mobiliza treptat pe toţi.

Rolul familiei în relaţia şcoală-comunitate
Prof. Eugenia Crăciun
Liceul „George Călinescu” Constanța

Relaţia şcoalăfamiliecomunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. Evoluţiile rapide
din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de rânnoire a cunoştinţelor, deprinderilor şi val
orilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei
permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind con
strângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte
în familie, în şcoală şi de la comunitate.
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 consoli
darea 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 sociomoral este necesar a se urmări implicarea familiei şi a comunităţii printr
un parteneriat care nu trebuie să ia neapăra o formă scrisă, este un parteneriat pe viață, în care părțile semnatare au o
importanță egală.
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 elevii,
activități are trebuie să fie adaptate nivelului de vârstă. De exemplu, în cadrul săptâmânii „Școala altfel”, elevii de
clasa a Xa de la Liceul „George Călinescu” din Constanța, au participat la vernisarea expoziției de documente dedi
cată biologului marin Maria Celan. Expoziția, organizată cu ajutorul biologului dobrogean Alexandru Bologa, a reunit
fotografii, manuscrise, acte de studii și articole privind activiatatea cercetătoarei amintite. Elevii au luat contact cu
biografia și opera Mariei Celan și au aflat o serie de date noi despre ecosistemele Mării Negre și despre modul în care
cercetarea științifică, desfășurată de către biologi și ecologi marini, ne ajută să cunoaștem și să protejăm ecosistemul
marin.
Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate, conform Strategiei Educaţie 2020, Direc
ţia strategică 7 prin asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate poate fi desăvârșită în baza
parteneriatului școală–familie–comunitate prin valorificarea deplină a următoarelor dimensiuni:
Responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate;
Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea și
evaluarea politicilor educaţionale;
Asigurarea educaţiei parentale efi ciente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire și educaţie a copiilor;
Promovarea parteneriatelor pentru educaţie.
Parteneriatul școalăfamiliecomunitate reprezintă o problemă actuală importantă, care este ilustrată de
diferite documente de politici educaţionale la nivel naţional și internaţional, de cercetările în domeniul educaţiei. Lit
eratura de specialitate demonstrează semnificaţia implicării părinţilor în colaborarea cu școala în ceea ce privește dez
voltarea și educaţia copiilor, dar și avantaje pentru părinţi, profesori și comunitate.
Una dintre funcţiile școlii rezidă în colaborarea cu familia. În acest context, școala informează sistematic părin
ţii asupra sarcinilor ce li se dau elevilor și a cerinţelor ce se pun în faţa lor, precum și asupra activităţilor și acţiunilor
în care sunt implicaţi elevii
Cercetarea pedagogică și studiile practice au dus la elaborarea unui set de recomandări pentru cadre didactice și
părinți menite a întări relația dintre cele trei componente despre care am amintit:
a. Recomandări pentru părinţi privind serviciile de consiliere, integrarea în grupuri de suport, mai ales pentru
familii social vulnerabile, și desfășurarea unor activităţi de educaţie parentală.
b. Se impune ca intervenţiile educaţionale să fie organizate preponderent în grup pentru ca familiile dezavanta
jate să fie încurajate să se implice mai activ în viaţa școlii.
c. Implicaţii pentru educaţia parentală: reflectarea asupra colaborării părinţilor cu personalul școlii, acordarea
suportului pentru părinţi, în cazul unor interacţiuni conflictuale cu cadrele didactice, cunoașterea importanţei legăturii
școalăfamiliecomunitate, analiza interacţiunilor părinţilor din perspectiva propriilor activităţi de învăţare.
d. Este necesar ca profesorii să furnizeze informaţii părinţilor despre copiii lor și suport personalizat în funcţie
de nevoile fi ecărei familii. În același timp este necesar să se ofere ajutor familiilor în stabilirea unor acţiuni corespun
zătoare rigorilor disciplinei: reguli, control, afecţiune și disponibilitate în educaţia copiilor.
e. Trebuie să se treacă de la ideea de la ai ajuta pe părinţi să cunoască nevoile și cultura școlii la adresarea ne
voilor comunităţii în care trăiesc elevii se va produce dacă se vor lua în considerare o serie intervenţii care vizează
aspecte diverse legate de familie și societate.
f. Organizarea unor campanii de conștientizare pentru informarea tuturor factorilor de decizie în educaţie asu
pra rolurilor specifice și complementare, asupra obligaţiei de a susţine implicarea părinţilor.
g. Înființarea în școli a unor centre de informare pentru părinţi.

h. Realizarea unor studii pentru evaluarea resurselor părinţilor, în perspectiva elaborării unui plan concret și specific
pentru includerea părinţilor în parteneriatul școlii.
i. Iniţierea unor proiecte de cercetare – acţiune pentru a urmări dezvoltarea programelor școlii cu participarea
părinţilor.
j. Cunoașterea mai detaliată a caracteristicilor interacţiunii dintre familie și școală, a motivaţiei psihologice și a
formelor de implicare a părinţilor.
k. Cercetarea mecanismelor de învăţare proprii familiei în cadrul implicării lor în aceste activităţi.
Se impune deci ca parteneriatul școalăfamiliesocietate să fie abordat ca o relaţie prin intermediul căreia per
sonalul școlii, didactic și nedidactic, să implice familia și alţi membri ai comunităţii în vederea susţinerii copiilor pen
tru a obţine succese în activitatea lor școlară. Aceste parteneriate presupun colaborarea între cadrele didactice și fa
milii, membrii comunităţii, organizaţii, de exemplu: companii private, biserică, biblioteci, servicii sociale având ca
scop implementarea unor programe și activităţi în beneficiul elevilor. Implicarea familiei în parteneriatul cu școala
contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor, frecvenţei școlare și la sporirea responsabilităţii elevilor pentru activităţile
școlare. Pe baza acestor rezultate, în școli se impune o regândire a rolului familiei și implicării comunitare în sprijinul
părinţilor și în beneficiul elevilor.
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IMPORTANŢA IMPLICĂRII PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
Înv. Crăciun Liliiana, Şcoala Gimnazială Nr.1 Dorohoi

Cei mai mulţi părinţi înţeleg că reprezintă ei înşişi o importantă resursă pentru succesul şco
lar al copiilor şi doresc săi ajute în mod real pentru ca aceştia să obţină prin eforturi proprii per
formanţe de învăţare superioare.
Părinţii sunt primele fiinţe umane ce vorbesc copilului şi de la care copilul învaţă să vor
bească. Sunt primii ce arată copilului cum să acţioneze şi îl ajută în acţiunile sale.Răspund la pri
mele întrebări ale copilului, discută cu el despre noile sale experienţe de viaţă, stimulează intere
sul acestuia pentru oamenii şi evenimentele din jurul său.
Prin modul în care acţionează, oferă copilului un model de comportare a adultului, în funcţie
de care acesta se va raporta la viitorii săi profesori, iar pe de altă parte, pot anticipa cerinţele de
concentrare şi efort sistematic cu care va fi confruntat în viaţa de elev.
Familia asigură copiilor sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente
vieţii, este punctul lor de sprijin, educândui să devină persoane responsabile, adaptate timpului în
care trăiesc.
Întro continuare firească, şcoala promovează coeziunea şi solidaritatea, încearcă săi forme
ze pe copii ca personalităţi autonome, cu iniţiativă, care îşi asumă responsabilităţi pentru ei înşişi,
dar şi pentru ceilalţi.
Educaţia în şcoală înseamnă a adapta copilul la mediul social adult ţinând seama de natura
sa proprie, de posibilităţile individuale de asimilare, înseamnă a face apel la mijloacele, metodele
şi procedeele care corespund trebuinţelor copilului, înseamnă răbdare şi insistenţă, muncă asiduă
şi continuă, dăruire şi empatie.
Atunci când există empatie între învăţător, elevii săi şi părinţii acestora , actul educativ se
desfăşoară firesc, fără blocaje, iar rezultatele sunt superioare. Un învăţător bun va şti să le insufle
elevilor şi părinţilor lor un mod de gândire pozitiv, optimist şi să se poarte cu fiecare în parte ca şi
când ar fi cea mai importantă persoană din lume pentru el, comunicândule acest lucru.
În cei treizeci de ani de activitate didactică am încercat, fără să am pretenţia că am reuşit în
totalitate, să fiu un model intelectual, comportamental şi moral pentru elevii mei, să mă autocu
nosc pentru ai ajuta să se cunoască mai bine, să fiu curajoasă şi îndrăzneaţă pentru a le stimula şi
lor curajul şi îndrăzneala, să fiu empatică, săi iubesc, să fiu adaptabilă pentru ai putea ajuta
atunci când au nevoie, să fiu fermă şi hotărâtă pentru ca şi ei sămi urmeze exemplul, să fiu răbdă
toare şi calmă pentru a le transmite şi lor din liniştea mea, să fiu echilibrată, să învăţ săi ascult, să
mi fac timp pentru fiecare copil şi să fiu gata săi ofer siguranţă,săi răsplătesc şi săi laud pentru
orice efort, să fac din fiecare realizare a lor o sărbătoare.
Pornind de la faptul că părinţii sunt importanţi în formarea unor deprinderi la propriii copii,
dar şi cei mai interesaţi faţă de progresul copiilor, am încercat să găsesc modalităţi prin care săi
motivez pentru aşi asuma şi a practica efectiv rolul de parteneri ai şcolii în actul educa
tiv.Învăţând unii de la alţii, vom putea alege împreună varianta cea mai potrivită pentru copil. Da
că vom căuta soluţii eficiente pentru numeroasele probleme care se nasc din complexitatea actului
educativ, parteneriatul educativ cu părinţii va deveni una dintre strategiile de bază ale şcolii.
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii
mici îl reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instru
mente ale muncii intelectuale şi să obţină succesul şcolar.Învăţătorul urmăreşte obţinerea succesu
lui şcolar de către fiecare elev. De asemenea, familia consideră şcolaritatea drept miză pentru do
bândirea succesului profesional sau social.

Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă.Întrun climat
educativ bun, părinţii sunt calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de flexibili în raporturile cu copi
lul.Acesta simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi
de rezultatele şcolare.
Părinţii au înţeles că cheia unei relaţii sănătoase între membrii unei familii este ca fiecare să
l asculte pe celălalt cu adevărat, au înţeles că, pentru binele copilului, este necesar să fie răbdători
şi maleabili, să discute cu el cât mai mult, săşi facă timp pentru el, săi ofere linişte şi siguranţă,să
i răsplătească şi săi laude orice efort, săl înveţe să gândească pozitiv, săi dea libertatea de a ale
ge,arătând astfel că îi respectă capacitatea de a lua decizii, să înceapă fiecare zi cu bucurie căci
fiecare zi e un nou prilej de a avea o relaţie bună cu copilul lor, de al îmbrăţişa, de al săruta, de a
l iubi.
Pe lângă implicarea directă a acestor doi factori importanţi în educaţia copiilor – şcoala şi
familia – este necesară şi implicarea altor parteneri educativi din comunitate: primărie,bibliotecă
orăşenească,muzeu,spital,biserică,etc. pentru a aborda educaţia din perspectiva afectivităţii, a cu
noaşterii şi a reglării trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei copiilor noştri.
Consider că atrăgândui şi pe ceilalţi factori educativi din comunitate prin responsabilizarea
lor în realizarea educaţiei copiilor nu avem decât de câştigat, deoarece nu putem rămâne impasi
bili la formarea şi dezvoltarea lor,la felul cum se comportă, la modul în care acţionează.
Având un scop comun, obiective de realizat şi direcţii de activitate comune, toţi avem de
câştigat, vom deveni mai buni, mai pregătiţi şi mai puternici.
Învăţătorul care studiază mai atent mediul educaţional va căuta să îmbine strategiile didacti
ce oportune, va stabili şi va dezvolta noi relaţii de colaborare cu partenerii educativi din comunita
tea locală şi îşi va fluidiza fluxul comunicaţional.
Elevii, simţinduse sprijiniţi de toţi aceşti factori, vor fi atraşi mai uşor spre dialog, vor căpă
ta încredere că nu sunt singuri şi se vor manifesta ca parteneri în actul propriei lor educaţii.
Părinţii vor fi implicaţi tot mai mult în managementul clasei, vor stabili noi relaţii sociale şi
îşi vor aduce aportul în soluţionarea sau medierea situaţiilor de criză.
Ceilalţi factori educativi vor cunoaşte mai îndeaproape sistemul educaţional, îşi vor adapta
practicile proprii la nevoile şi cerinţele şcolare şi sociale ale elevilor.
Împreună vom putea săi învăţăm pe copii cum să devină oameni buni, săşi descopere po
tenţialul intelectual, creativ, uman,să arate dragoste şi respect în relaţiile cu cei din jur, să dăruias
că cu generozitate pentru că doar atunci vor simţi cu adevărat ce înseamnă bunătatea şi vor de
monstra că au înţeles că doar împreună putem fi mai buni şi mai puternici.
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,,PĂRINȚI VOIOȘI LÂNGĂ COPII FRUMOȘI!”
ACTIVITATE COMUNĂ PĂRINȚI - COPII
Cureleac Mirela Mariana
Liceul Tehnologic Repedea Maramureş

„Părinții sunt modelele de bază pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au un efect.”
Bob Keeshan
Scop:
• implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile de la şcoală;
• stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a unor pro
cedee de corectare a unor devieri comportamentale;
• familiarizarea părinţilor cu metode, tehnici şi procedee necesare menţinerii unui climat afectiv pozitiv în familie;
• eficientizarea relaţiei familie – şcoală.
Discipline/arii curriculare: Comunicare în limba română/ Matematică şi explorarea mediului /Arte vizuale şi abilităţi
practice / Muzică şi mişcare / Dezvoltare personală / Educație fizică și sport/ Joc și mișcare
Abilități: capacitatea de a învăța prin cooperare; capacitatea de analiză, sinteză, comparație; comunicare eficientă;
abilități de gândire de ordin superior (critică, creativă, orientată către celălalt);
Atitudini și valori: respect reciproc; autoevaluare, empatie; cooperare.
Rezultate așteptate:
• implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate;
• susţinerea şi încurajarea copiilor;
• promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil;
• creşterea implicării părinţilor în activităţile derulate de școală;

Desfășurarea activității:
realizarea unui reportaj la ,,Școala părinților”;
,,Lectură în doi’’ activităţi de lectură – câte doi copii sau părinte/copil citesc aceeaşi poveste terapeutică;
atelier interactiv de joacă, teatru de umbre și povești;
,, Împreună suntem mai puternici!” copii, părinţi, bunici  concursuri sportive şi jocuri dinamice cu şi fără minge
– minifotbal, minihandbal, tenis de masă, tenis de câmp, plimbări cu bicicleta, rolele și hoverboardurile;
picnic – activitate recreativă;
jocuri muzicale şi distractive  petrecere pentru copii şi părinţi;
atelier de artă  confecţionare de lucrări practice în comun  tată, mamă/copil  realizarea de flori și animale prin
diferite tehnici de lucru;
preluarea unor modele de comportament: îndemânare, siguranţă, atitudine prietenoasă „Album de familie”;
expoziţie cu lucrări realizate de copii sau de copii şi părinţi, în colaborare.
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O ŞCOALĂ DE CALITATE , RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE
Prof. Elisabeta Custara
Şcoala Gimnazială Nr.11 “Dr. C-tin Angelescu”
Constanţa
Educaţia nu este pregătire pentru viaţă, educaţia este însăşi viaţa!
( John Dewey )

Reforma învăţământului aduce o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte relaţia în
văţătorului cu ceilalţi factori implicaţi în educarea elevului, îndeosebi cu familia. Poziţia familiei
este aceea de partener întrun proces de dezvoltare, de conturare a drumului şi rolului social pe
care îl va alege copilul .
Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii profesorului faţă de
aceasta. Îndatoririle acestuia faţă de familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea observa
ţiilor pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, infor
marea corectă şi operativă. Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile afec
tive reprezintă suportul absolut necesar susţinerii efortului de învăţare. Rolul părinţilor faţă de
copilul devenit elev se schimbă. Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de ur
mărire al îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul conduitei copilului. Sunt părinţi care intervin
în activitatea de învăţare a copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui
copilului în efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe
nerealiste faţă de acesta. Activitatea de îndrumare a părinţilor de către învăţător este evident ne
cesară. Unitatea de opinii dintre cele două instituţii – şcoală, familie – trebuie realizată doar în
strânsă colaborare. Sunt părinţi care îşi propun să ajute şcoala, cu condiţia ca ei să cunoască
obiectivele educaţionale. Pe aceştia trebuie săi informăm, descriindule tipurile de comporta
mente realizabile, explicarea modalităţii de acţiune, pentru ca metodele de influenţare să nu fie în
contradicţie cu cerinţele pedagogice. Alţi părinţi nu manifestă interesul necesar faţă de evoluţia
copilului şi, ca atare lasă şcolii toată grija. Prin metode pedagogice pot fi atraşi alături de şcoală,
determinândui să adere la ideea de colaborare activă. Părinţii sunt cei care trebuie să înveţe de la
educatorul copilului pentru a cunoaşte direcţia şi ritmul la care trebuie să se alinieze. Schimbul
de idei este profitabil atât pentru şcoală cât şi pentru elev şi părinţii săi.
Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării elevului, în domeniul com
portamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi estetice, în domeniul de
prinderilor şi priceperilor de muncă, igienicosanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. La şedinţele cu părinţii am
dezbătut pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în învăţarea lecţiilor precum şi în controlul te
melor pentru acasă. Părinţii trebuie să cunoască modul în care se controlează şi cum poate fi aju
tat copilul în cazul în care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. Părinţii trebuie să cunoască
felul în care elevul se comportă faţă de învăţătoare şi faţă de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe
stradă şi în alte locuri este corespunzătoare. Şcoala şi profesorul nu pot suplini cu totul lipsa de
preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori,
şcoală şi familie există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. Există diferite feluri
de părinţi care ,,se mândresc” cu atitudinea severă faţă de copii (copilul plângea când lua califi
cativul Suficient sau Bine, spunând că va fi bătut sau certat), ,,familii severe”, ,,familii per
misive”, familii în care toţi se învârt în jurul poftelor copilului. În nici unul dintre cazurile enu
merate mai sus nu se realizează o educaţie sănătoasă. Mediul influenţează, iar educaţia ac
ţionează nu însă independent ci corelativ.
Noi, profesorii, trebuie să fim deschişi spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru a le cultiva
ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere.

,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că, şcoala trebuie să
reprezinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey) .
Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le
ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând experienţele de zi cu
zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor
oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.
Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor
şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui me
diu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se core
lează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură.
Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de valoare pe care o familie o
poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia.
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TOLERANȚA SAU INTOLERANȚA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
Prof. Dobre Dan
Liceul Tehnologic „Emil Racoviţã”,
Roşiorii De Vede
Pentru mulţi copii cu dizabilităţi din localităţile rurale viaţa ar putea să prindă
culoare, dacă ei ar merge la şcoală împreună cu semenii lor şi ar avea acces la instituţiile de
menire socială din sat. Deocamdată, cei mai mulţi copii cu nevoi speciale şi părinţii lor îşi
duc traiul rămaşi singuri faţă în faţă cu problemele, care, de multe ori, le depăşesc puterile
de a le face faţă.
Foarte mulţi copii visează la egalitatea de şansă, la o şcoală obişnuită din cartierul lor, la
joaca cu ceilalţi copii, la o familie împlinită şi o meserie atunci când vor ajunge adulţi. Visuri
fireşti şi deloc ieşite din comun, dar de care sunt îndepărtaţi pe zi ce trece a vieţii lor tot mai
mult. Copiii cu dizabilităţi din România sunt discriminaţi zilnic, priviţi cu neîncredere, daţi la o
parte, puşi pe bară sau neacceptaţi în şcolile obişnuite. Pentru că aceste situaţii nu pot fi trecute
cu vederea, Coaliţia antidiscriminare oferă consiliere juridică online în mod gratuit tuturor celor
discriminaţi şi te încurajează să sesizezi cazurile de discriminare .
În spatele unei nevoi speciale se află întotdeauna un copil frumos, dornic să descopere lu
mea. Copilul căruia noi, de cele mai multe ori, îi vedem doar dizabilitatea visează să fie eroul din
desene animate, astronaut, doctor sau orice altceva care să dovedească lumii că poate face lucruri
măreţe. Poate fi fascinat de vioară, de mediul înconjurător, de universul culorilor aşternute pe
hârtie sau pânză, de cosmos sau de animale şi, mai presus de orice, îşi doreşte să se joace şi să fie
iubit. Aşa sunt toţi copiii, aşa se dezvoltă şi aşa iau naştere visuri.
Copiii ne dovedesc că sunt adevărate comori care, printrun zâmbet sau o îmbrăţişare, ne
arată că fiecare zi poate fi remarcabilă. Depinde doar de noi să îi sprijinim ca să ajungă acolo
unde visează. Visurile unui copil nu ţin cont de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă sau afecţiune. Nu ştiu să defavorizeze, aşa că se
„inserează” nevăzute în mintea sau sufletul oricărui copil.
Discriminarea
nu are vârstă. Discriminarea se poate manifesta de timpuriu, aşa cum se întâmplă în şcoli. Deşi
legislaţia le garantează o educaţie egală, copiii cu dizabilităţi întâmpină dificultăţi în a avea acces
la o şcoală obişnuită. Se confruntă cu reticenţa cadrului didactic şi apoi cu prejudecăţile celorlalţi
părinţi, care, din lipsă de informare, le condamnă dizabilitatea. În final, părintele devine neputin
cios în faţa unui sistem care îi discriminează copilul şi apelează la instituţii închise sau şcoli spe
ciale, iar copilul lui îşi pierde şansa de a creşte firesc, alături de ceilalţi copii. Mai mult, vaţi
gândit vreodată câtă durere se poate ascunde în sufletul unui părinte care îşi duce copilul în parc
doar după ce toţi ceilalţi copiii au plecat la masă sau la culcare?
„Îmi doresc
să trăiesc momentul în care Clara va merge în parc în plină lumină a zilei, îmi doresc să se dea pe
tobogan şi în leagăn fără să aud cuvinte pline de răutate sau să se facă gol în jurul nostru” ne
spune Mădălina Turza, mama unei fetiţe cu Sindrom Down. „Copiii nu îşi vor aminti de lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci de sentimentele pe care le-ai împărtăşit lor." Richard L. Evans
Discriminarea este cea
mai dură amintire pe care i-o poţi lăsa unui copil. Lasă urme adânci în sufletul lor fragil şi,
indiferent de câtă dragoste îi arată părinţii, e greu să le ştergi.
Pentru acest lucru e
nevoie ca societatea să înţeleagă discriminarea şi efectele ei şi să o reclame atunci când se întâl
nesc cu astfel de cazuri. Cum identifici discriminarea? Discriminarea este o acţiune care presu
pune un tratament diferit, nedrept faţă de persoane din cauza apartenenţei lor la un anumit grup
social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate implică o anumită
formă de excludere sau de respingere şi încălcarea unui drept garantat de lege, cum ar fi accesul
la educaţie de calitate. „Copilul meu a fost dat afară din şcoală. Nu ştiu şi nu am unde să merg cu
el. A fost batjocorit, îmbrâncit, făcut retardat, handicapat, umilit. Copilul meu are Sindrom
Down.”, scrie Mădălina Turza (Preşedintele Centrului European pentru Drepturile copiilor cu

Dizabilităţi) în articolul „Manifestul părintelui altfel. Respectămi copilul!”, de pe blogul personal.
Însă, chiar dacă are Sindromul Down, copilul Mădălinei râde, se joacă, construieşte turnuri nesfâr
şite de cuburi colorate şi şiar dori să fie cel mai bun prieten al lui Sportacus. Zâmbeşte când îi
zâmbeşti, te îmbrăţişează când nu te aştepţi şi îţi oferă brusc şi necondiţionat o mostră din felul în
care ea înţelege şi iubeşte lumea şi oamenii: fără bariere, convenţii şi prejudecăţi. Sesizează dis
criminarea!
Coaliţia anti
discriminare oferă consiliere juridică online în mod gratuit tuturor celor discriminaţi şi te încura
jează să sesizezi online cazurile de discriminare pe portalul antidiscriminare.ro. Sistemul de se
sizare este unul simplu de urmat, în 3 paşi. Accesează siteul antidiscriminare.ro şi pe prima
pagină vei observa butonul „consiliere juridică online.” Un click pe buton te va duce la formularul
prin care poţi solicita consiliere. Formularul are câteva câmpuri obligatorii care trebuie completate
cu următoarele informaţii: 1. numele sau pseudonimul pe care doreşti să îl folosim 2. o adresă de
email pentru a îţi răspunde la solicitare 3. o scurtă descriere a situaţiei de discriminare cu care te
confrunţi 4. întrebările concrete pe care doreşti să le adresezi consilierului Poţi da şi alte informaţii
suplimentare, cum ar fi criteriul în baza căruia consideri că eşti discriminat sau mai multe detalii
despre modul în care ai încercat până în acest moment să îţi faci dreptate. Poţi să ataşezi solicitarii
tale orice documente crezi că sunt importante pentru a ilustra situaţia în care te găseşti. Un expert
jurist îţi va răspunde la solicitare în termen de cinci zile lucrătoare, pentru a te sfătui asupra paşilor
pe care trebuie să îi urmezi în raport cu autorităţile competente să acţioneze pentru a rezolva cazul
de discriminare cu care te confrunţi. Sesizează discriminarea dacă vrei să trăieşti întro Românie
mai bună! O Românie în care ne luptăm împreună pentru acces egal la educaţie, sănătate, servicii
publice sau private şi un loc de muncă. O Românie în care ne dorim să avem drepturi egale. Atunci
când te confrunţi sau observi un caz de discriminare, trimite un mesaj pe antidiscriminare.ro şi vei
primi asistenţă juridică primară online. Vei fi ajutat să identifici autorităţile publice către care poţi
reclama nedreptatea cu care te lupţi şi vei primi sfaturi asupra modului în care poţi acţiona pentru a
ţi apăra drepturile şi demnitatea.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI, MAI PREGĂTIȚI, MAI PUTERNICI

Prof.înv.primar: DOCAN ANCA, Școala Gimnazială Tg. Trotuș, com. Tg.Trotuș

Compostul este un îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferi
telor resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanțe minerale. Fabricarea compostului
este procesul prin care deșeurile menajere din bucătărie și curte sunt transformate într un com
pus bogat în nutrienți. Prin reîntoarcerea nutrienților în sol, compostul reduce necesarul de ferti
lizatori chimici scumpi. Compostul este un amestec de culoare închisă, uscată, ce degajă un mi
ros, care constă în principal în materie organică descompusă. Fabricarea compostului este un
proces simplu, natural. Compostul este utilizat pentru fertilizarea și condiționarea solului.
Pentru comunitatea şcolară, există şi beneficii suplimentare ale unui program de anvergu
ră pentru producerea compostului. Elevii dezvoltă un fel de mândrie şcolară, făcând progrese în
vederea obţinerii statutului de „şcoală verde” sau „ecoşcoală” (o şcoală ce practică o utilizare
înţeleaptă a resurselor naturale). Ei pot răspândi mesajul obţinerii de compost şi pot avea un rol
hotărâtor în iniţierea producerii de compost în casele lor sau în mediul înconjurător.
Obținerea compostului trebuie inoculată în inimile şi minţile elevilor, ale părinților și ca
drelor didactice, deoarece necesită îndemânare și răbdare. Este importantă promovarea progra
mului în faza sa iniţială, dar este la fel de importantă şi continuitatea acţiunilor de promovare pe
măsură ce programul se dezvoltă. Fabula cu iepurele şi ţestoasa este exemplul perfect al progre
sului încet, dar sigur. Elevii au cel mai important rol, reprezentând principala ţintă în programul
de obţinere a compostului. Ei trebuie educați, motivați și implicați din timp în ceea ce privește
compostarea. Producerea de compost este o modalitate pozitivă pentru ai implica pe părinţi în
viaţa şcolii și a dezvolta simțul ecologic.
Prin realizarea compostului la Școala Gimnazială Tg. Trotuș, împreună cu elevii mei,
aceștia au dat dovadă că împreună sunt mai buni, mai pregătiți pentru viitor și pentru provocările
ulterioare. Au prins mai mult curaj, sunt mai încrezători în sine și bucuroși ca au învățat ceva
nou împreună, dânduși seama, încă o dată, că doar împreună sunt mai puternici.
Fotografii cu momente din realizarea compostului:

EDUCAŢIA PENTRU TOLERANŢÃ A COPIILOR AR TREBUI SÃ
ÎNCEAPÃ CU EDUCAŢIA PENTRU TOLERANŢÃ A PÃRINŢILOR

Prof. Gogoi Daniela
Liceul Tehnologic „Emil Racoviţã”,
Roşiorii De Vede
Violenţa în familie îşi pune amprenta pe comportamentul copiilor, arată cele mai re
cente studii făcute de cercetatori. Aceştia susţin că şi o „simplă” palmă dată de părinţi le ofera
copiilor agresivitatea drept model de rezolvare a problemelor.
Orice copil are nevoie de iubire, respect şi apreciere necondiţionate de performanţele şco
lare sau de altă natură. Respectul, aprecierea, conştiinţa propriei valori, sunt stimuli care încura
jează dezvoltarea personală, prevenind şi remediind atitudini şi comportamente deficitare sau
problematice.
Copiii pe care îi formăm azi vor avea parte în viaţa lor, de multe schimbări, vor
cunoaşte şi se vor acomoda cu noi locuri, vor asimila mai multe informaţii şi vor fi expuşi unei
varietăţi culturale întro manieră în care nicio altă generaţie nu a făcuto. Pentru a face faţă în
această lume diversă şi complexă va fi nevoie săşi dezvolte capacitatea de a fi toleranţi şi de a
manifesta respect.
Dacã nu au învãţat din familie noţiunile cele mai elementare
despre toleranţã şi intoleranţã, va fi greu ca în şcoalã sã fie tolerant. Dar , de multe ori
nu este o cauzã pierdutã. Ei se pot recupera, mai greu, dar existã şi reuşitã. Ce este trist
însã, recuperarea nu se poate face cu toţi elevii care nu au nici cele mai elementare noţi
uni despre toleranţã!
Toleranţa şi intoleranţa sunt în toate faptele noastre de viaţă,
ale copiilor, tinerilor şi adulţilor, de la jocul din grădiniţe, până la jocul marilor puteri, în familie,
circulaţia pe stradă, convieţuirea vecinilor, în milioanele de procese din tribunale, în toate institu
ţiile publice.
Nevoia de toleranţă ne este foarte clară, dar astăzi opinia publică
este mobilizată în favoarea educaţiei pentru toleranţă şi pentru a ne reamini că trebuie să ne şi
îndeplinim obligaţia de a fi toleranţi şi, poate, cel mai bun slogan al zilei ar fi „Intoleranţa nu
va fi tolerată!”
Copiii, cât şi pãrinţii trebuie sã ştie cã toleranţa este abilitatea de a
accepta diferenţa dintre noi şi alţii. Această capacitate apare după ce copilul şia dezvoltat cu
succes anumite calităţi: ataşamentul, autocontrolul, perceperea suferinţei, a durerii; când va putea
relaţiona cu alţi copii, simţinduse în siguranţă, controlânduşi anxietatea; când, întâlnind situaţii
şi oameni noi, va concretiza capacităţile, nevoile şi interesele celorlalţi.
Copilul trebuie ajutat să parcurgă drumul de la aşi explica suferinţa celuilalt, de ex
emplu, spre a o înţelege. Deosebirea este fundamentală din punct de vedere practic. Aşi explica
înseamnă a cunoaşte condiţiile în care o fiinţă reacţionează întrun anumit fel, pe când al
înţelege pe cel ce suferă înseamnă a încerca săl alini, a lua măsuri pentru a face să înceteze acea
stare. Dacă explicaţia este o reacţie de natură pur intelectuală, înţelegerea este o reacţie adaptată,
complexă, a întregii noastre fiinţe, faţă de altul.
Respectul este abilitatea de a vedea în noi înşine şi în ceilalţi valorile. Această abili
tate presupune un anumit grad de maturitate socială, cognitivă şi emoţională. Apare în copilărie
şi ne însoţeşte întreaga viaţă.
Atât re
spectul cât şi toleranţa sunt importante pentru siguranţa copilului. Toleranţa va determina
apariţia ideii că este special, valoros şi acceptat. Printrun exerciţiu repetitiv, spunândui şi
arătândui cât este de iubit, copilul se va simţi acceptat, fiindui mai uşor săi accepte şi pe alţii.
Ce ar trebui sã ştie pãrinţii, dar mai ales ce ar trebui sã aplice pãrinţii în edu
caţia copiilor lor:
Determinaţi copilul să se simtă important, în siguranţă şi iubit. Nu fiţi săraci cu laudele un
copil iubit învaţă săi iubească pe alţii!

Ajutaţi copilul să se descopere pe sine, creând situaţii în care el săşi exprime calităţile sau
punctele tari!

Creaţi oportunităţi de învăţare despre locuri noi, despre alte culturi, alţi oameni. Arătaţii mai
multe perspective prin prezentarea de cărţi, cântece, evenimente culturale şi sărbători!

Creaţi situaţii în care copilul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor şi celorlalţi!

Interveniţi când auziţi sau vedeţi un comportament intolerant în discutarea problemei apă
rute.

Dezvoltaţi abilităţile de negociere, de rezolvare de probleme, abilităţile de a face faţă
situaţiilor de criză! Ajutaţi copilul să cunoască unele căi pozitive de interrelaţionare

Folosiţi comentariile pozitive pentru a forma şi a reînnoi comportamentul copilului!

Evitaţi să folosiţi instrucţiuni care conţin cuvântul ,,nu”(,,Nu face asta!”). Oferiţile alterna
tive ajutătoare (,,Fii blând cu fratele tău!”). Acestea vor avea un efect pozitiv!

Oferiţi copiilor un model de toleranţă şi respect! Vor învăţa să fie sensibili şi respectuoşi cu
ceilalţi urmărinduvă pe dumneavoastră cum discutaţi, cum relaţionaţi şi cum valorizaţi
oamenii.
Toleranţa înseamnă să îi respecţi pe ceilalţi şi să înveţi de la ei, înlăturând stereotipuri ne
drepte, valorificând diferenţele şi crearea de noi legături de comunicare pe baza lor. Opusul toler
anţei este în multe cazuri prejudecata.
O persoană tolerantă acceptă diversitatea şi nu are idei preconcepute despre ceilalţi pe baza
diferenţelor de religie, rasă, gen, preferinţe de orice tip. Dacă trăim în armonie cu ceilalţi şi căutăm
soluţii în loc să iscăm conflicte, putem să ne concentrăm mai mult pe elementele comune decât pe
diferenţe. Toleranţa înseamnă şi să fii flexibil şi să îi accepţi pe cei din jur şi dreptul lor de a fi aşa
cum îşi doresc.
Există mai multe feluri prin care poţi săţi arăţi toleranţa. Este posibil ca o persoană să fie în
dezacord cu părerile tale, dar în acelaşi timp să le respecte. A nu fi în acord cu cineva nu înseamnă
să fii intolerant.
colegi, prieteni, profesori, cunoştinţe întâmplătoare sau străini. Poţi fi tolerant şi cu oamenii pe
care nui cunoşti. Cum poţi să fii tolerant cu cei din jur:
 Gândeşte înainte să vorbeşti, fii binevoitor şi ascultă ce are de spus cineva înainte să reac
ţionezi;
 Intereseazăte de punctul de vedere al celuilalt şi încearcă să găseşti interesele comune pe care
le aveţi, dincolo de diferenţe;
 Apreciază propriile valori culturale, dar şi pe ale altora, fără să le judeci;
 Nu eticheta oameni pe baza diferenţelor;
Nui judeca pe alţii pentru lucruri pe care nu le pot controla şi care nu ţin de ei.


Ai învãţa pe copii toleranţa este un lucru important nu numai fiindcã face parte din re
spectarea legilor şi din tradiţiile noastre de ospitalitate, dar şi fiindcã persoana care învaţã sã fie
deschisã faţã de diferenţe va avea mai multe oportunitãţi în educaţie, afaceri şi în multe alte as
pecte ale vieţii. Iatã ce putem face pentru a ne învãţa copiii sã fie toleranţi şi deschişi societãţii
globalizate care îi aşteaptã.
La fel ca toate atitudinile, toleranţa este un lucru pe care îl transmitem în mod subtil. Chiar îna
inte de a putea vorbi, copiii privesc cu atenţie şi îi imitã pe pãrinţi. Copiii de toate vârstele îşi for
meazã propriul sistem de valori, în cea mai mare parte reflectând valorile şi atitudinile celor pe
care îi iubesc. .
Famiiile pot gãsi moduri de a onora diferenţele faţã de ceilalţi în timp ce continuã sâ respecte
şi sã transmitã propria moştenire cultural.
Trăim întro lume în care redescoperirea ideii de toleranţă şi respect este mai necesară ca oricând.
Copiii pe care îi educăm şi îi creştem vor fi protejaţi de violenţă doar dacă aceste concepte vor de
veni pentru ei nişte deziderate.

INFLUENŢA CLIMATULUI FAMILIAL
ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
Prof.înv.primar Gramadă Mihaela
Şc.Gimn.,,George Voevidca” C-lung Moldovenesc, jud.Suceava
Climatul educativ din familie joacă un rol important asupra copilului. Ca prima,, şcoală a vieţii”, familia
are responsabilităţi diverse.
Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie creează climatul necesar pentru munca intelectuală a şcolarului.
Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte dăunătoare asupra acestuia. Părinţii
iubitori pot face şi greşeli în educarea copiilor pentru că unii sunt prea grijulii şi caută săi protejeze şi săi răsfeţe
mereu. Trăind întro astfel de atmosferă ei devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de părinţi”. În
acelaşi timp devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei şi între
colegi.Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi de
duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet,
În literatura de specialitate sau identificat trei genuri de atitudini negative ale părinţilor faţă de învăţătură, şi
anume:
teama – manifestată prin panică, atitudine de nesiguranţă faţă de cariera şcolară a copilului. Această
teamă se transmite copilului, deoarece părinţii trăiesc cu el orice insucces mărunt, pe carel exagerează, şi, în
consecinţă îi acordă un ajutor mai mare decât este necesar. În acest caz copiii îşi pierd treptat încrederea în forţele
proprii, se simt ameninţaţi şi nesiguri (de exemplu, ei îşi transcriu de mai multe ori tema), caută sprijin şi ajutor la
alţii, chiar şi când nu este cazul.
agresiunea – ia forma acuzaţiilor la adresa capacităţii copilului. Acesta este pedepsit atât la şcoală ,cât şi
acasă. Consecinţa acestei conduite constă în faptul că elevii nu recunosc nici autoritatea părinţilor, nici pe cea a
şcolii.
nepăsarea– manifestată prin lipsa unei responsabilităţi sociale faţă de procesul educării, prin absenţa pre
ţuirii locului şi rolului şcolii în viaţă. Se apreciază că succesele la învăţătură nu conduc la succese în viaţă, la o
poziţie onestă în familie şi societate. În acest caz, copilul îşi va neglija obligaţiile şcolare. Cu timpul, însă,
insuccesele şcolare vor determina stări tensionale în familie.
Datoria părinţilor este de ai ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie săşi pregătească lecţiile, cum
săşi organizeze munca, timpul, viaţa. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se
implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie săşi ajute copilul la învăţătură, săl îndrume prin explicaţii corecte şi
clare. O mare greşeală a părinţilor este aceea că ei sunt cei care rezolvă problemele, desenează sau scriu în locul
copilului. În aceste cazuri copiii rămân dependenţi, nu se obişnuiesc să judece şi să lucreze singuri, devin comozi,
răsfăţaţi, şi cu timpul, devin leneşi. Deci, ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să
efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de acasă şi a carnetului de note.
Atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nul ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc
de rezultatele acestuia.
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea acestuia este
nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, astfel încât copilul să
lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectânduşi şi iubinduşi părinţii. Dacă sunt neascultători sau greşesc uneori
pot fi ,,pedepsiţi cu vorba”, dar trebuie să li se explice calm şi cu fermitate ce au greşit, să li se vorbească ca unor
“prieteni” care ne înţeleg şi pe carei iubim.
Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu cadrele didactice, părinţii pot avea mai
multă siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea şi dezvoltarea personalităţii acestuia.
Dacă între părinţi şi copii există comunicare, întelegere şi acord, personalitatea copilului se dezvoltă armo
nios, deoarece educaţia copilului în familie este factorul principal care dezvoltă personalitatea acestuia.

”ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI , MAI PREGĂTIȚI ȘI MAI PUTERNICI”
Grosu Sanda
Școala Gimnazială Specială ”C-tin Păunescu”
Loc. Tecuci
În anul 2010 am început să lucrez ca profesor aducator la Școala Gimnazială Specială
” Constantin Păunescu” din orașul Tecuci, județul Galați, după ce douăzeci și nouă de ani lucra
sem ca învățătoare cu copii normali.
Sunt absolventă a Liceului Pedagogic ” Costache Negri”, Galați și a Departamentului
pentru Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – Focșani – am trei ani de institut și un an
de diferențe. De ce spun toate acestea? Pentru ca să mai aduc o dată la cunoștință tuturor că după
atâta școală nu suntem încă pregătiți să lucrăm, eficient, la obiect, cu copii cu dizabilități. Nu ni s
a predat în liceu sau în facultate decât puțin, teorie, dar practică, proiecte, informații clare despre
autism, retard mintal, retard sever, C.E.S. și altele nu se predau atât cât e nevoie ca un cadru di
dactic să știe sigur, măcar strictul necesar, despre copiii cu dizabilități, pe care statul vrea să îi ”
integreze ” în învățământul de masă.
Nu participasem la nici o activitate cu astfel de elevi, nu i am văzut decât în curtea
școlii de câteva ori până am ajus să lucrez cu ei. Am învățat în douăsprezece module, despre co
piii cu dizabilități, cum să predăm, cum să ne purtăm cu ei, cum să punem întrebări părinților,
cum să colaborăm cu părinții și multe altele, cursuri predate de Profesor Doctor Universitar
Mitasov. La aceste cursuri participă și părinți de copii cu dizabilități, ei au participat activ la cur
suri, discuții, activități practice, care neau ajutat foarte mult pe noi și pe părinți ca să înțelegem
copiii și să putem folosi ceea ce știu părinții, ce știu copiii și ce știm noi , pentru a –i ajuta pe co
pii să colaboreze, să învețe, dar să îi ajutăm și pe părinți să facă pentru copii un orar zilnic – o
rutină zilnică un orar pentru acasă sau pentru întreaga zi. Am citit, m am informat, am asistat la
lecții la șefa de comisie metodică, am învățat să îi înțeleg, să lucrez cu ei, să mă fac înțeleasă.
De cum intri în școala noastră vezi o mulțime de părinți care participă în fiecare zi la acti
vitățile cu copii lor dar ajută și alți copii atunci când e cazul. Când îi vezi, înțelegi că ei fac parte
din acel univers și știu ce au de făcut în orice moment. Atmosfera este plăcută, de cooperare, pă
rinții sunt totdeauna gata să ajute, să învețe, să spună cum face acasă activități cu copilul, ce știe
și ce nu știe despre subiectul în discuție.
De mare ajutor ne sunt părinții pentru că ne furnizează mereu informațiile de care
avem nevoie atunci când îi întrebăm despre abilitățile copiilor, cunoștințe în anumite domenii,
comportamentul copiilor în anumite situații. În general dumnealor ne răspund așa cum cred că
este corect, dar noi știm să aflăm ceea ce trebuie să știm despre copil. De exemplu: întrebăm un
părinte dacă, copilul știe ce este o cană iar acesta de obicei răspunde : ” Da! Pentru că mio adu
ce când io arăt!” – copilul știe ce este o cană doar dacă o aduce atunci când aude cuvântul
”cană”. Un alt exemplu: eu întreb părintele dacă elevul știe să facă, cumpărături, primesc răspun
sul că da pentru că merg împreună la cumpărături. Am pus întrebări mai amănunțite din care am
aflat că deși mama copilului zice că M. ( copilul ei) face cumpărături având o listă cu el și banii
pe care îi dă vânzătoarei, el de fapt, doar însoțește pe mama lui la cumpărături.
Noi, profesorii educatori, învățăm copiii cu dizabilități să recunoască un obiect fami
liar lor, necesar în viața de zi cu zi și să îl dea profesorului sau mamei. Îi mai învățăm să facă
cumpărături cu lista sau fără listă, cu bani ficși sau mai mulți, îi învățăm cum să se poarte întrun
magazin, să stea la rând,cum să ceară ceea ce vrea să cumpere, să pună restul în portofel, porto
felul în poșetă, cumpărăturile în plasă și așa mai departe – apoi arătăm părintelui cum lucrăm cu
copiii și cum să acționeze astfel încât să obțină aceleași rezultate ca și noi, deoarece se

poate întâmpla ca elevul să rezolve sarcina în prezența profesorului, iar acasă , să nu reacți
oneze la aceleași comenzi pe care le dă profesorul dar pentru că părintele nu folosește aceeași into
nație a vocii, viteză în vorbire, hotărâre în postură și altele , nu obține rezultate sau poate doar mai
primește un refuz din partea copilului.
În general se lucrează ușor cu copii care vor să colaboreze, fie ei verbali sau non verbali,
mai greu se lucrează cu copiii care nu colaborează, dar împreună cu părinții căutăm metode, proce
dee să ajutăm copilul, să îl determinăm să învețe, să  și formeze un comportament dezirabil.
De foarte multe ori descoperim că noi, cadrele didactice, fără părinții elevilor, fără informa
țiile prețioase de la ei, nu avem cum cunoaște copilul
În mod normal, avem părinți prezenți în cadrul activităților de zi cu zi sau la activitățile
extracurriculare, inclusiv excursii.
Majoritatea părinților sunt foarte receptivi la sfaturile primite de la profesori și conti
nuă acasă munca de la școală astfel încât, copilul să devină cât mai autonom.

IMPORTANȚA COLABORĂRII GRĂDINIȚĂ – FAMILIE

Autori: Prof. înv. preșc. Grozea Georgiana – Delia
Prof. înv. preșc. Bud Iuliana
Grădinița Steaua, București

Parteneriatul Grădiniță – Familie este terenul unor relații educative din care fie
care este beneficiar: copil, părinte, educator. Fiecare poate să învețe de la celălalt și să se simtă
valorizat și important. Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte
influențe educative ce se exercită asupra copilului și mai ales, nu poate face abstracție de acestea.
Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac primii
pași în viață. Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei
societăți a cărei cerințe se diversifică în permanență
Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a
grădiniței și familiei. Interesul comun determină o mișcare de apropiere dublu sens, familie –
grădiniță, grădiniță – familie, în vederea unei suficiente cunoașteri de ambele părți.
Relaţia părinţi – educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie
şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copii. Efectele asupra co
pilului vor fi benefice, putând contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea să devină
necontrolabile.
Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi
spre educație în beneficiul copiilor.
Desfășurând îactivitatea instructiveducativă din grădiniță, cu participarea efectivă a
familiei îi dăm acesteia posibilitatea să vadă în grădiniță nu doar o supraveghere a copilului în
timpul absenței acestuia din familie, ci și desfășurarea unui proces instructiv creativ, bine or
ganizat.
Cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a pre
lua și dezvoltadirecțiile de acțiune formativeducative pe care le antrenează instituțional, cât și de
a găsi rezolvări concrete la necesități de diverse categorii.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu
implicare susținută a familiei, iar activităţile educative să fie cunoscute și înțelese de către părinți
și realizate printro colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară.

ÎMPREUNĂ PENTRU TOLERANŢA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
Prof. Hagiu Violeta Alina
Liceul Tehnologic „Emil Racoviță”
Roșiorii de Vede

Toleranţa ar putea însemna faptul de a recunoaşte şi a accepta modul de a fi al altor per
soane sau grupuri, adică faptul de a nu interzice, a nu împiedica şi a nu interveni în comporta
mentul respectivei persoane sau a grupului.
Este vorba de respectarea libertăţii celuilalt, a modului său de a gândi, simţi şi acţiona, a
convingerilor sale.
În fiecare zi ne confruntăm cu ocazii în care tolerăm sau suntem toleraţi ( în cele mai
multe din cazuri).
Însă în toleranţă stă, de fapt, misterul evoluţiei umane. Poate că dacă ea nu exista, omul
nu ar fi evoluat din peşterile sale.
Poate că momentul în care, un individ la acceptat pe cel de lângă el cu defectele sale a
fost unul decisiv, care la inclus pe el întro familie, o gintă, un trib, ş. a.
Toleranţa şi respectul lau făcut să ajungă astăzi aici.
Toleranţa se poate exprima la orice nivel: de la individ – la stat. La nivel individual –
există o zicală: „Tratează-i întotdeauna pe alţii aşa cum ţi-ai dori să fii tratat tu însuţi”.
Egalitatea între oameni ar trebui să reprezinte şi azi un mod real de viaţă şi nu o concepţie
uneori imposibil de atins. Din păcate, o realitate cruntă o reprezintă diversele dizabilităţi ( fizice,
mentale), orientări religioase, stări materiale, origini etnice, ş.a.
Acestora noi trebuie să le oferim posibilitatea de a se integra în colectivitate, de aşi ex
prima părerile, de a simţi bucuria fiecărei zile.
În altă ordine de idei, toţi greşim dar încercăm să ne corectăm. Dacă ni se reproşează obi
ectiv, să reacţionăm adecvat în loc să adoptăm agresivitatea. Dacă observaţia este subiectivă, să
vorbim deschis despre asta.
Dacă ne displace persoana, să ne gândim că nici noi nu placem tuturor şi neam deran
ja dacă am fi respinşi.
Există şi toleranţă nocivă, un exemplu ar fi tolerarea abuzurilor în familie care ar putea fi
privită ca model de către copii, indulgenţa „ rea” care nu este o formă de acceptare a semenilor,
ci dimpotrivă poate conduce până la a permite celor din jur să încalce regulile morale şi justiţiare
ale societăţii, ş.a.
O societate ar trebui să arate ca o piramidă la baza căreia să fie democraţia cu valorile şi
principiile sale, iar în vârf toleranţa.
Toleranţa e tendinţa de a trece cu vederea ceea ce este neesenţial. Micile păcate, cele pe
care le avem şi noi, ca toată lumea, trebuie tratate cu blândeţe, muşamalizate, uitate.
De aceea, şi în cadrul grădiniţelor, şi în cadrul şcolilor, noi nu trebuie să uităm semnifica
ţia acestui cuvânt, deoarece rostit la întâmplare poate schimba destine.
Ai tendinţa săl jignesti pe celălalt, gândestete că celalalteşti chiar tu! Acceptăi defecte
le şi calităţile, şi pentru ceea ce este el, şi pentru ceea ce eşti TU.
Victor Hugo scria undeva: „Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul
unui suflet mare”.

EVALUAREA ŞI AUTOEVALUAREA CONTINUĂ LA CLASA DE ELEVI
PROFESOR; HAIDUC DUMITRU
ŞCOALA ‘’AVRAM IANCU’’ HALMĂŞD SĂLAJ
Motto; ‘Copilul trăieşte întrto lume de miracole, în care totul este insufleţit. Educaţia înseam
nă a îndruma copilul, cu blîndeţe , din lumea visului în lumea realităţii ’ .
Wilhelm Stekel –medic şi psihanalist austriac [1868 – 1940]
Avănd un rol important în eficientizarea activitătilor de orice tip , evaluarea este permanentă
în orice domeniu de activitate umană. Procesul de predareînvăţare se încheie prin evaluarea ran
damentului şcolar. Evaluarea şi autoevaluarea rezultatelor obţinute de elevi în procesul predării
învăţării constituie o parte componentă importantă a cirriculumului şi reprezintă etapa finală a
circuitului complet al învăţării . Este etapa cea mai importantă dar şi cea mai dificilă. În acest
moment , atăt profesorul cat şi elevii constată şi stabilesc în ce măsură faptele , abilităţile şi de
prinderile planificate în obiectivele pedagogice ale fiecărei lecţii în parte, sau transformat în ur
ma predăriiînvăţării ei , din valori în sine în cunoştinţe pentu sine , adică în valori şi instrumente
intelectuale ,în schimbări de ordin cognitiv, atitudinal şi comportamental.
Examinarea, aprecierea şi notarea sunt operaţii fundamentale ale evaluării. Evaluarea înseamnă
măsurare, interpretare şi apreciere a rezultatelor în adoptarea deciziei. Evaluarea este cea care
vizează achiziţiile elevului în instuireînvăţare şi presupune o metodologie ce trebuie şă răspundă
următorilor parametri
 în ce scop evaluăm
 pe cine evaluăm
 cu ce evaluăm – probe orale, practice, scrise
 metode alternative, proiect,portofoliu
Din punct de vedere al momentului în care se face evaluarea se disting ;
evaluarea iniţială
evaluare curentă
evaluare finală
Evaluarea este o etapă distinctă, de bilanţ în care se constată competenţele şi se realizează
valorile , adică se culeg roadele muncii şi se adoptă noi măsuri pentru viitoarea perfecţionare, ca
fiind încă un pas spre obţinerea unor rezultate şi mai bune. Probele de evaluare sunt concepute în
concordanţă cu obiectivele pedagogice prestabilite.
Pentru o evaluare corectă şi eficientă profesorul va elabora un test decimologic care să cuprin
dă mai multe categorii de itemi [obiectivi, semiobiectivi, subiectivi ] . Itemii obiectivi sunt cei cu
alegere duală de tip pereche şi cu alegere multiplă. Itemii semiobiectivi sunt cei cu răspuns
scurt , de completare. Itemii subiectivi presupun rezolvarea de probleme , precum şi eseul care
poate fi structurat şi nestructurat.
O evaluare eficientă trebuie să îndeplinească mai multe condiţii ;
să fie experienţă de învăţare
să fie motivantă , nestresantă
să fie mai mult constructivă decat distructivă
să fie bazată pe dialog
să fie clară explicită
să se desfăşoare de la începutul programului consiliind şi ame
liorănd pe parcurs şi nu doar la sfărşit
să se concentreze pe ceea ce sa învăţat şi nu pe greşli
să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare
Un profesor poare fi mulţunit de evaluarea făcută atunci cănd rezultatele sunt conform cu obi
ectivele, dacă elevul înţelege mai bine cum trebuie să înveţe, dacă elevul a dobăndit cunoştinţele
necesare şi are posibilitatea de aşi îmbunătăţi activitatea operănd cu ele, iar

evaluarea sa nu inducă stres elevilor .
Sfăntul Ioan Gură de Aur [347407] arăta că ‘ Dacă vei sădi în sufletul fraged al copilului învăţătu
rile cele bune, nimeni nu va putea să le desprindă; ele să întăresc ca şi sigiliul aplicat pe ceară. Prin
educarea copilului tău, lucrezi pentru tine însuţi ’.
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ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI, MAI PREGĂTIȚI ȘI MAI PUTERNICI
PARTENERIATUL ȘCOALĂ - FAMILIE
HAJA IOANA ANA, ȘC. GIMN. JOSENII BÎRG., BN
Lucrând în mediul școlar nu poți să citești acest slogan ,, Împreună suntem mai buni, mai
pregătiți și mai puternici,, fără să te gândești la parteneriatul școală – familie.
Familia este locul în care educația copiilor, începută la școală este continuată. Educaţia în
familie este o parte integrantă a educaţiei, familia fiind alături de școală factorul care exercită cea
mai mare influenţă asupra copiilor. Încă de la începutul secolului trecut, Kant  urmărind un pro
iect de emancipare a condiţiei umane  scria: "Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja
nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru ai face pe aceştia mai buni, este necesar
să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este în
credinţată unor oameni cu pregătire rea" (Kant, Im. 1992, p.15).
Pe de altă parte, școala nu poate ,,clădi,, nimic temeinic dacă elevii nu au o bază de acasă,
nu au ,,cei șapte ani de acasă,,. Acasă în familie copilul participă la prima școală, unde este învă
țat regulile de conduită în societate, precum și primele noțiuni de bază.
Atunci când părinţii, elevii şi dascălii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se
creează în jurul elevilor o comunitate de suport. Parteneriatele trebuie văzute ca o componenta
esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. În ţările dezvoltate, cu deosebire pe continentul
nord  american, parteneriatele şcoală  familie  comunitate sunt esenţiale în procesul de educa
ţie al elevilor şi în succesul lor la şcoală. Dovada o reprezintă faptul că Departamentul de Educa
ţie al SUA are un director pentru parteneriate educaţionale şi implicare a familiei. În fiecare ţară
din Uniunea Europeana există structuri formale organizate de participare a părinţilor în sistemul
educaţional.
Familia are dreptul de a se implica în alegerea ofertei educaţionale, a carierei de mai
târziu, dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini eforturile copilului şi ale şcolii. Familiei îi revin
acum mai multe drepturi dar şi sarcini sporite. Rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev se
schimbă. Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii sar
cinilor şcolare şi controlul conduitei copilului.
În relaţia şcoală  familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la
părinţi, dar şi la cadrele didactice) 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 responsa
bilitatea 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 randa
mentul 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 confrun
tă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii
(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin con
tinuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cur
suri cu caracter educativ realizate pentru părinţi.
Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice
cu părinţii prin email, smsuri, telefon, să efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze în
tâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi.
,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Școala trebuie să repre
zinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey)

MI-E DOR DE TINE, MAMA!
Prof. IONESCU CARMEN
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX” Sf.IOAN GURĂ DE AUR”
SLOBOZIA/IALOMIȚA
ARGUMENT: Acest proiect se doreşte a fi un suport şi un punct de plecare în abordarea şi
confruntarea cu o problemă atât de serioasă şi delicată cum este migraţia forţei de muncă în
străinătatea şi consecinţa lor directă – copiii ce rămân acasă. Este foarte important ca toţi
factorii responsabili de creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor să conştientizeze consecin
ţele ce pot să apară în urma acestei separări/despărţiri, atât din punct de vedere fizic, cât mai
ales psihic şi emoţional.
Este şcoala pregătită să preia rolul de părinte, să educe, să consoleze, să încurajeze şi
să sprijine copiii cu părinţii plecaţi să muncească în străinătate?
SCOPUL: Conştientizarea factorilor educaţionali principali  familia şi şcoala, responsabili de
buna creştere şi dezvoltare a copiilor, de importanţa colaborării şi implicării constructive în
viaţa acestora.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Crearea unei baze de date cu informaţii relevante despre copiii cu părinţii plecaţi să lu
creze în străinătate;
Consilierea preşcolarilor/şcolarilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în străinătate pe
problematici specifice: prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, creşterea
motivaţiei pentru învăţare şi a randamentului şcolar, prevenirea comportamentelor de
risc, anxietate, stil de viaţă sanogen, etc.;
Consilierea părinţilor rămaşi acasă, a tutorilor legali cărora lea fost încredinţat copilul;
Includerea copiilor/elevilor din grupul ţintă în activităţi extraşcolare (programe de volun
tariat, etc.);
Organizarea la nivelul unităţii de învăţământ a unor activităţi cu caracter cultural
educativ, care să promoveze şi să întreţină spiritul de echipă, colaborarea şi susţine
rea;
Îmbunătăţirea randamentului şcolar şi a performanţelor şcolare ale elevilor din grupul
ţintă.
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolari, elevii din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial, elevi din ciclul
liceal, părinţi/tutori legali, comunitatea.
DESFĂȘURAREA – anul școlar 20172018
COORDONATORI PROIECT:
DGASPC Ialomița
Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia:
Prof. Ionescu Carmen
Prof. Pleșu Mariana
Prof. Cîrciumaru Andreea
ACTIVITĂŢILE PROPUSE
Selecţia grupului ţintă
Activităţi de consiliere de grup pentru copii, părinţi şi cadre didactice, împreună cu
DGASPC Ialomița
REZULTATE AŞTEPTATE
Prin participarea la activitătile de consiliere individuala şi de grup, copiii vor putea săsi
dezvolte urmatoarele abilităţi:
vor găsi un echilibru din punct de vedere emoțional;
vor avea ocazia să discute despre problemele cu care se confruntă cu persoane avizate;

vor învăţa să găsească soluţii creative la problemele cu care se confruntă;
se vor integra cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;
vor avea mai multă încredere în forţele proprii;
vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori,
rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;
îşi vor îmbunătăţi relaţia cu familia (părinţi, fraţi);
Prin activităţile desfăşurate cu părinţii se creează premisele necesare ca aceștia să înţeleagă
care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a munci în străinătate şi care sunt modalită
ţile prin care ar putea atenua, măcar o parte, din aceste riscuri. Părinții vor putea săși dezvolte ur
mătoarele abilităţi:
vor fi mai informaţi asupra riscurilor la care se supune familia lor în momentul în care unul
sau ambii părinţi decid să plece la lucru în străinătate;
părinții vor deveni mai responsabili faţă de rolul şi implicarea lor în dezvoltarea copilului;
îşi vor îmbunătăţi abilităţile de relaţionare cu copiii, cadrele didactice, instituţiile locale;
vor deveni mai toleranţi şi receptivi la problemele cu care se confruntă copiii;
vor dezvolta abilităţi de relaţionare cu alte familii aflate în situaţii similare, dezvoltând sen
timentul de solidaritate socială.
CADRELE DIDACTICE
vor dezvolta abilităţi de consiliere a copiilor, părinţilor;
vor dezvolta abilităţi de lucru în echipă;
își vor însuşi noi tehnici de lucru cu copii aflaţi în situaţii de risc;
vor recunoaşte mai uşor copiii cu carenţe afective;
vor deveni mai receptivi şi toleranţi faţă de copiii aflaţi în situaţii de risc;
îşi vor însuşi şi dezvolta abilităţi de utilizare a INTERNETului etc.
METODE/FORME DE ACTIVITATE:
expunerea
exercițiul
dialogul
ciorchinele (pornind de la cuvintele ”comunicare” și ”succes școlar”)
dezbaterea
lectoratul
studiul de caz
jocurile de rol
chestionarul
SISTEMUL DE EVALUARE PRECONIZAT
interesul manifestat de părinți pentru aceste activități
modificarea comportamentului, a atitudinii, a rezultatelor școlare înregistrate de elevi ca o
consecință a activităților desfășurate

VULNERABILITATEA EDUCAŢIEI
Prof. Ionescu Gheorghe
Liceul Tehnologic „Emil Racoviţã”,
Roşiorii De Vede
Înţelegerea proceselor educaţionale din societatea românească contemporană este o nece
sitate în condiţiile producerii unor fenomene sociale de vulnerabilizare şi marginalizare a tiner
ilor absolvenţi care se integrează în câmpul muncii. În cadrul studiului realizat, propunem o serie
de opţiuni pentru a se realiza întro manieră eficentă, educaţia la toate nivelurile şi, în acelaşi
timp, integrarea socioprofesională corespunzătoare în funcţie de pregătirea şi aptitudinile fiecă
ruia.
Fenomenele sociale de excludere şi marginalizare individuală sau de grup reprezintă o
realitate a României postrevoluţionare şi un subiect profund dezbătut în cercetările şi analizele
din sfera ştiinţelor socioumane. Evaluarea implicaţiilor pe termen lung presupune o construcţie
conceptuală sau aplicativă corespunzătoare fiecărui caz în parte. Apartenenţa unei persoane la o
categorie socială defavorizată este în foarte mare măsură dictată de constrângeri specifice mediu
lui social iar componenta educaţională este un element important pentru înţelegerea capacităţii
de integrare socioprofesională a diverselor categorii de absolvenţi de învăţământ.
Perioada începută în anul 1990 a însemnat schimbări radicale în materia actului educa
ţional. Dincolo de „tarele” specifice învăţământului de dinainte de revoluţie, caracterizat de
politizarea excesivă de partid şi o anumită ancorare în autarhisme ideologice, existenţa în acelaşi
timp a unui sistem de selecţie relativ riguros, respectiv examenele de trecere în clasa aIXa şi a
XIa, aveau rolul unei selecţii corespunzătoare a resursei umane, iar admiterea la facultate
reprezenta o adevărată piatră de încercare pentru candidaţi în condiţiile unui procentaj de reuşită
de 5% dintre cei care se înscriau în competiţie.
Ceea ce sa întâmplat după anul 1990 a reprezentat o schimbare caracterizată de
fenomenul de masificare a învăţământului. Cum explicăm acest fenomen? În primul rând, accesi
bilitatea la diversele forme de învăţământ, fie liceal, universitar sau postuniversitar. Întro altă
ordine de idei, vorbim de o formulă a democratizării proceselor educaţionale prin accesibilitate,
metodă pedagogică diferenţiată, oportunităţi educaţionale dintre cele mai diverse. Accesul la ma
teriale didactice, care anterior anului 1990 erau considerate neagreate de către regimul politic, de
asemenea participarea la forme de educaţie avansată în universităţi occidentale au reprezentat noi
redimensionări ale educaţiei în general în România postrevoluţionară.
Schimbări radicale sau produs în învăţământul universitar. Considerat, anterior anului
1990, o formulă de pregătire a specialiştilor cu înaltă calificare din domenii socioeconomice, pe
parcursul timpului a devenit un sistem de educaţie foarte accesibil pentru categorii sociale din ce
în ce mai diverse. Creşterea numărului de specializări, dar şi studenţi a determinat creşterea
ofertei pe piaţa muncii, de la an la an. În acelaşi timp, tranziţia economică şi criza declanşată în
toamna anului 2008 au restrâns cererea pe piaţa muncii. Consecinţa principală a dezechilibrelor
cerereofertă în plan educaţional şi lucrativ sa manifestat prin apariţia şomajului şi în ultimii ani
a şomajului de lux. Această ultimă categorie este reprezentată de absolvenţi de studii universitare
şi master care nu au reuşit să se încadreze în domeniile pentru care sau pregătit sau chiar pe
piaţa muncii în general. Efectul imediat constatat şi în studii ştinţifice în domeniu dar, mai ales în
realitatea de zi cu zi este creşterea gradului de vulnerabilizare socială a unor categorii de per
soane afectate de fenomenele socioeconomice postrevoluţionare.
Fenomenul de scădere a calităţii actului educaţional, de asemenea gradul scăzut de receptivitate a
competenţei sistemelor şcolare şi universitare a generat efecte sociale perverse, parafrazând cele
brul concept susţinut de sociologul Raymond Boudon, caracterizate de incapacitatea de absorbţie
în domenii sau ramuri ale economiei naţionale a surplusului de absolvenţi de nivel mediu sau
superior proaspăt ieşiţi de pe băncile şcolilor sau universităţilor noastre.

În acelaşi timp, o anumită stereotipie a angajatorilor de a nu primi în câmpul muncii absol
venţi fără experienţă a generat amplificarea fenomenelor sociale regresive din ţara noastră.
Evoluţia sistemului educaţional contemporan presupune o serie de adaptări specifice de
care este necesar a se ţine cont pentru a reevalua în mod corect dinamica pregătirii profesionale a
viitorilor adulţi. În primul rând, reorientarea programelor academice către cerinţele pieţii muncii şi
adaptarea metodelor curriculare la nevoi şi sisteme aplicate în planul vieţii socioeconomice. Strate
giile şi proiecţiile dezvoltate în cazul evoluţiilor economice sunt relevante pentru a obţine o bună
integrare socială a tinerilor care părăsesc sistemul educaţional.
În al doilea rând, realizarea în cadrul diverselor etape sau forme de învăţământ a unor
evaluări psihologice pentru a se putea analiza gradul de dezvoltare aptitudinală a fiecărei persoane
devine o necesitate în condiţiile unei societăţi bazate pe informaţie şi cunoaştere.
În al treilea rând, instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul formării şi integrării
socioprofesionale trebuie săşi îndrepte atenţia asupra capacităţii de evaluare şi asimilare socială a
tuturor persoanelor care temporar sau pe termen lung devin victime ale fenomenului de margin
alizare şi excluziune socială.
Am expus întro manieră foarte succintă câteva din măsurile specifice fundamentale pentru
a elimina fenomenele de vulnerabilizare socială în cazul tinerilor sau absolvenţilor care devin
subiecţi activi pe piaţa muncii. Necesitatea adaptării programelor de inserţie socioprofesională este
o condiţie a dezvoltării şi afirmării în societatea informaţională specifică acestui secol. Educaţia
este o prioritate pe care orice societate trebuie să o dezvolte în condiţiile revoluţiei tehnico
ştiinţifice contemporane.
Bibliografie consultată.
Ashley Marriman, Po Bronson (2011). Şocul educaţiei, Editura Paralela 45, Bucureşti.
Ioan Nicola (2003). Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti.
Salma Khan (2013). O singură şcoală pentru toată lumea, Editura Publica, Bucureşti.

PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE

Prof. Ionescu Marius
Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi

Motivul principal pentru crearea unui program de parteneriat între școală și familie este
acela de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii
şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul
elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze.
Cercetările întreprinse sunt consistente, convingătoare şi pozitive: familiile au o influenţă
majoră asupra performanţelor copiilor în viaţă. Când şcoala, familia şi grupurile comunităţii
lucrează împreună pentru a sprijini învăţarea, copiii tind să aibă rezultate mai bune, le place
şcoala şi se simt încurajaţi să muncească.
Activităţile parteneriale sunt proiectate astfel încât să angajeze, să ghideze, să determine
şi să motiveze elevii să se implice în obţinerea propriului succes. Ipoteza principală este aceea că
dacă elevii simt că celorlalţi le pasă de evoluţia lor şi se simt sprijiniţi să muncească pentru aşi
îndeplini rolurile şcolare sunt şi motivaţi să facă tot posibilul pentru a atinge un nivel înalt de
perfomanţă.
De ce mai trebuie să facem o pledoarie pentru a reliefa rolul unui parteneriat între
şcoalăfamilie în educarea copiilor? Nu este oare un truism, un adevăr cunoscut şi acceptat de
toată lumea? Din păcate, practica ne dovedeşte, cu puterea ei de convingere, că încă nu e. De o
parte şi de alta există educatori (profesori sau părinţi) careşi declină cu uşurinţă răspunderea
educativă, pasânduşio reciproc. Aceste cazuri ne determină să demarăm construirea unei relaţii
reale şi durabile între cei doi poli principali ai educaţiei .
Multe studii au arătat că părinţii care se implică în educaţia copiilor nu sunt condiţionaţi
neapărat de venituri, de nivelul lor de educaţie sau de grup etnic şi cultural.
Dacă părinţii sunt interesaţi de problemele politice şi sociale, dacă se implica in viaţa
comunităţii şi, la modul general, încearcă experienţe noi prin deschiderea familiei către exterior,
copii obţin performanţe şcolare mai bune. Probabil că oferirea de noi perspective asupra vieţii
şcolare şi comunicarea cu persoane având idei diferite de ale lor poate induce părinţilor o
îmbunătăţire a relaţiilor cu şcoala.
Parteneriatele nu mai sunt considerate astăzi doar o simplă activitate cu caracter opţional
sau o problemă de natura relaţiilor publice ci o componentă esenţială în organizarea şcolii.
În fiecare ţară din Uniunea Europeană există structuri formale organizate de participare a
părinţilor în sistemul educaţional. Autonomia şcolilor şi participarea părinţilor la gestiunea lor se
află în centrul dezbaterilor şi legislaţiilor actuale.
Difuzarea în rândul părinţilor şi profesorilor a unor noi modalităţi de abordare a acţiunii
educative în cadrul parteneriatelor școalăfamilie solicită o reconversie a unui număr mai mic de
participanţi, la început, care să experimenteze sistemul şi să devină iniţiatori ai schimbării, mod
ele de urmat.
Ideea de parteneriat între familie şi şcoală este formulată aici pentru a concerta eforturile
în scopul de a ajuta la dezvoltarea optimă a fiecărui elev şi de asemenea se abordează latura pre
ventivă asupra apariţiei situaţiilor problemă, a riscurilor în educaţie şi şcolarizare.
Pentru ca un sistem sau o tehnologie pedagogică să reuşească trebuie nu numai un anume
grad de competenţă şi pregătire a profesorilor, ci o strânsă condiţionare economicosocială, o
funcţionalitate reală a învăţământului în raport cu cerinţele societăţii, precum şi un anumit nivel
sociocultural al părinţilor, astfel încât aceştia săşi poată susţine şi ajuta copiii în participarea la
formele de învăţământ moderne.
Şcoala devine integrată în colectivitate şi totodată un factor de antrenare al colectivităţii.

Regândite, elementele sale constitutive vor realiza un contact mai strâns între diferitele
grupări – elevi, părinţi, profesori, absolvenţi, colective ale comunităţii locale. Întreaga concepţie a
parteneriatului educaţional va porni de la ceea ce se aşteaptă de la şcoală şi ce exigenţe formulează
şcoala de la factorii cu care intră în contact
Nu vom face referire la cadrul legal al colaborării,recomandat si incurajat de ministerul de
resort, şi nici la existenta comitetelor sau a asociaţiilor de părinţi, ci la stimularea motivaţiei părin
ţilor şi profesorilor de a participa activ şi conştienţi, de răspunderea lor la crearea unei noi dimen
siuni a educatiei.
Deşi se vorbeşte adesea despre parteneriat, acesta este conceput întrun mod univoc, ca un
efort de ai motiva şi implica pe părinţi în activitatea şcolară, fiind mai puţin sesizată complemen
taritatea relaţiei necesitatea ca profesorii însăşi să pătrundă în mediul familial, să descopere difi
cultăţile existente şi să vină astfel în întâmpinarea părinţilor. Pentru a se realiza ”de facto” un
parteneriat şcoala familie, pe baza valorilor democratice, în societatea de azi trebuie să se creeze
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi:
decidenti, oameni ai şcolii, elevi, familii, reprezentanţi ai comunităţii locale .
Aceste schimbări care condiţionează evoluţia partenariatului, în perspectivă, şi implicit, evo
luţia sistemului de învăţământ, pot fi iniţiate la nivel micro şi macrosocial prin organizarea unor
programe de formare specifică, pentru cadrele didactice implicate şi prin derulare efectivă a unor
proiecte educaţionale diverse, în regim de parteneriat cu părinţii.

Împreună, pentru un viitor mai bun al elevilor
Relația școală-familie-societate
Prof.lb.rom. Kuharek Florina
Școala Gimnazială Regina Maria, Arad
Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintro
anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și
ființă socială. Şcoala şi comunitatea, care fac posibilă educația sunt două aspecte care ia preocu
pat în egală măsură pe pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, fiecare încercând să surprindă as
pectele ce contribuie la mecanismele de funcţionare ale acestora, agenţii implicaţi şi gradul de
promovare a educaţiei.
Asistăm astăzi la dezvoltarea unui adevărat curent social care are în centrul său comuni
tatea şi dezvoltarea sa. Astfel, școala  ca instituţie  a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea
sferei de activitate şi iniţierea unor parteneriate cu societatea, comunitatea locală sau cu diferite
instituţii culturale. 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 func
ţionează. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individu
ale ale fiecărui copil și construirea unui parteneriat educativ cu societatea în care creşte, se dez
voltă şi este educat copilul, constituind o cerinţă a educaţiei de azi. Astfel, deciziile, acţiunile şi
rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în legătura strâns formată, școalăfamilie
comunitate.
Partenerul tradiţional al şcolii este familia. Pentru ca acest parteneriat să devină eficient,
familia trebuie să fie implicată, responsabilizată în educaţia copiilor să dețină în permanență o
legătură cu activitățile școlare. Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile so
ciale, deoarece ea influenţează şi modelează persoana umană. Unii chiar merg mai departe şi
susţin că acţiunea ei asupra persoanei este atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte gru
puri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Noi, adulţii, suntem ade
sea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem aminte cum vedem lucrurile
prin sufletul copilului care am fost.
Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul,
exemple de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia.
Aceasta îi oferă copilului primele informaţii despre lumea carel înconjoară, primele norme şi
reguli de conduită, dar şi climatul socioafectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea
personalităţii, nu numai prin faptul că ea este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar
şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează comunicarea şi interacţiunea cu celelalte com
ponente sociale, în special cu şcoala, apoi comunitatea. Întreaga activitate didactică este determi
nată, în mod substanţial, de relaţiile pedagogice stabilite între profesori şi elevi, între elevi şi
elevi, dar şi de relaţiile între familie şi şcoală, între profesori şi părinţi, între elevi şi părinţi. Atât
profesorii cât şi părinţii au acelaşi interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin sistemul de
legături care să le faciliteze reuşita.
Parteneriatele educaţionale şcoalăfamiliecomunitate nu se reduc la acele forme tradiţion
ale prin care şcoala colaborează cu familia şi anume: şedinţe cu părinţii, vizite la domiciliul ele
vilor , corespondenţa cu părinţii, lectoratele pedagogice, vizite, activități extrașcolare, ci impli
carea părinţilor prin activități concrete la nivel de școală. În contextul reformării învăţământului
românesc actual, parteneriatele educaţionale trebuie să ofere soluţii reale la marile probleme cu
care se confruntă învăţământul, la realizarea cărora să contribuie: întregul personal angajat în
învăţământ, toţi elevii din şcoală, părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor, organizaţii guverna
mentale şi nonguvernamentale, reprezentanţii cultelor religioase, agenţi economici, structurile de
tip sindical, autorităţile centrale şi locale.

Legătura dintre școală – familie  comunitate se referă la construirea unor relaţii pozitive între fa
milie, școală şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic
asupra copiilor atunci când aceştia sunt în formare.

CONSILIEREA PĂRINŢILOR
Prof. Înv. Preşc. Nagy Etelka
Şcoala Gimnazială nr.4, Vulcan, Hunedoara

Personalitatea copiilor fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu argumentele
cele mai raţionale de care dispunem. Orice amestec brutal în sufletul copilului, îi creează resentimente
şi1 îndepărtează de părinţi sau de educator. Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferenţi la
dramele copiilor cu părinţi excentrici sau conservatori, părinţi „de duminică”, părinţi „de concediu”
sau dimpotrivă, părinţi care trudesc, se luptă cu greutăţile vieţii săşi educe copiii, părinţi educaţi sau
părinţi care încearcă să se autoeduce.
O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii a fost identificarea dificultăţilor pe care le în
tâmpină aceştia în comunicarea cu proprii lor copii, precum şi mijloace de optimizare a comunicării
dintre aceştia. Părinţii au fost chestionaţi asupra modului cum comunică cu copilul cu scopul de a iden
tifica factorii care distorsionează comunicarea. Chestionarul cuprinde 11 itemi după cum urmează:
Staţi de vorbă zilnic cu copilul dumneavoastră?
Cât timp afectaţi discuţiilor?
Despre ce discutaţi?
Care probleme credeţi că vă reduc din timpul pe care aţi vrea să1 petreceţi cu copilul dumneavoastră?
De ce credeţi că uneori copilul refuză să comunice cu dvoastră?(dacă e cazul)
Ce faceţi atunci când copilul greşeşte?
Consideraţi că sunteţi un exemplu pentru copilul dvoastră?
Cum încercaţi să vă apropiaţi de copilul dvoastră?
Ce simţiţi când comunicarea cu copilul dvoastră este foarte bună?
Dar când nu este bună ce credeţi că nu aţi făcut?
Aţi apelat la cineva din familie sau din afara ei pentru a rezolva o problemă de comportare? Dacă da, la
cine?
Chestionarul prezentat a constituit o provocare şi un prilej de reflecţie pentru părinţi, dar şi un
punct de pornire pentru activităţile următoare. Prezentând rezultatele chestionarului în faţa părinţilor
fără a face nominalizări, am realizat o optimizare a relaţiilor de comunicare între părinţi şi copii prin
formularea unor concluzii ce au avut menirea de a îndruma preocupările părinţilor în această direcţie.
Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul.
Când copilul doreşte să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, acordândui
atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. O slabă comunicare poate crea probleme emoţi
onale, copilul pierzânduşi încrederea în adulţi şi retrăgânduse întro lume a sa.
Dacă părintele foloseşte forţa pentru obţinerea comportamentului dorit, comunicarea va avea
grav de suferit, abuzul fiind o metodă devastatoare pentru copil. Aplicarea frecventă a unor pedepse
neadecvate va duce la întreruperea comunicării.
Observând efectele negative ale lipsei de comunicare dar şi satisfacţiile pe care le au părinţii care
reuşesc o bună comunicare cu proprii copii, sa concluzionat că pentru a avea un copil „bun” trebuie
să depui o muncă susţinută şi nicidecum săţi neglijezi copilul în favoarea altor preocupări.
Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copi
lului pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul şi reactivitatea lui.
Este important ca părintele să ştie că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali în dezvol
tarea copilului, în orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă şi atenţie. Ei se simt iubiţi şi în
siguranţă când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă „li se tot face morală” şi nu vor fi ascultaţi, ei vor
începe săşi ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Au
toritatea părintească nu se realizează prin forţă şi brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echi
librate, morale şi umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere şi ataşament, o falsă autori
tate duce la o relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie să fie

suplă, fermă şi să se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune şi dreptate, stăpânire de sine ,
înţelegere şi spirit de colaborare între copil şi părinte.
Formarea personalităţii copilului implică şi rezolvarea unor situaţii conflictuale şi frustrante. Pentru
copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor, când unul e contra celuilalt. Este important să
i vadă pe părinţi că îşi soluţionează diferenţele de opinie în mod ponderat. Stările conflictuale în lanţ din
tre copil şi părinţi sau dintre părinţi, îl fac pe copil săi fie teamă, să mintă, să părăsească domiciliul, să
vagabondeze, să fure.
În ceea ce priveşte familia se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grija exce
sivă, severitate excesivă şi indiferenţa.
În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu adaptabili, în
cazul în care avem dea face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la asprime exagerată, la exces
de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional şi
afectiv.
Unii părinţi ţin neapărat săşi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le im
pună o anumită profesie. Din această cauză şcolarul intră în conflict cu posibilităţile lui de efort, fiind
supus unei supraîncărcări ce poate avea repercursiuni de natură psihică. La fel de grav este şi dezintere
sul faţă de educaţia copilului. În cazul în care tatăl este prea exigent iar mama prea indulgentă nu se poa
te realiza educaţia, în subconştientul copilului născânduse opoziţia tatămamă. Atunci când ambii părinţi
sunt exagerat de severi climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în forţele pro
prii, va fi impulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă se va lăsa pedepsit pentru orice.
Părintele este pentru copil şi un bun educator, el trebuie săi stimuleze efortul, spontaneitatea, fan
tezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. Pentru aceasta părinţii ar trebui:
săşi cunoască bine copilul, observându1 şi antrenându1 de mic în activităţi, ţinând cont însă de posibili
tăţile lui psihofizice;
să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care să poată experi
menta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor;
săi permită să se antreneze în activităţile extraşcolare pentru aşi satisface trebuinţele de activitate şi
de cunoaştere;
să1 sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea şcolară şi timpul afectat
pentru activităţile de tip„pasiune";
săi ofere modele ale unor tineri, adulţi cunoscuţi care sau afirmat prin învăţătură şi comportare demnă;
să continue munca educativă sprijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor.
Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul care poate avea loc în orice împre
jurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc.
Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putânduse afirma. Părinţii trebuie conştien
tizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate face pentru copil este
investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia.
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FAMILIA DE ASTĂZI ŞI EDUCAŢIA COPILULUI
Negrilă Ionela Maria
Profesor învăţământul preşcolar
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Hunedoara
Studiile cele mai recente arată că ,,strategia educativă a familiei poate fi un rezultat al ne
gocierii între părinţi şi copii atâta timp cât educaţia este interacţiune şi raporturile de putere nu
urmează clasica disjuncţie autoritate parentală – obedienţă infantilă, ci se construiesc continuu în
schimburile simbolice părinţicopii”(www.miruna.go.ro/cercetari/familia).
Fiecare dintre noi putem să facem parte din familii mici, mari sau extinse , nucleară, sau
formate dintro generaţie, iar aceasta poate să existe temporar , pentru un timp mai scurt sau pen
tru totdeauna.
În prezent familia se confruntă cu cele mai multe probleme, atât datorate nivelului de trai,
cât şi participării acestea la diferite activităţi desfăşurate cu proprii copii.
Educaţia copilului în familie este foarte importantă, la fel cum este şi comunicarea pe care o
purtam cu cei mici. Copiii fiind inocenţi, ei pun întrebări de tot felul ,fără aşi da seama ca pot
deranja, dar cu multă răbdare , prin iubire şi înţelepciune , orice părinte poate să realizeze o
comunicare eficientă între el şi copil.
Însă, familia de astăzi este caracterizată de o multitudine de probleme ,dar care de multe
ori nu reuşeşte să le rezolve. Fiind prima etapă de formare şi de eduacare a propriilor copii, fa
milia se află de multe ori , în anumite situaţii în contradicţie cu grădiniţa/şcoala , de aici pornind
de obicei problemele de colaborare între familie şi instituţia şcolară.
Există şi unele valori în cadrul familiei susţinute de B. Terrisse şi S. Trottier, acestea având
trei dimensiuni: una cognitivă ce refera la cunoştinte cu caracter normmativ, una afectivă ce im
plică un ataşament diferenţiat şi o dimensiune conativă cu rol de indeplinirea unei funcţii.
O definiţie a familiei în raport cu educaţia, mai precis cu educaţia copiilor, o dă Elisabeta
Stănciulescu: „considerăm familia ca unitatea socială constituită din adulţi şi copii, între care
există relaţii de aplicaţie – naturală (de sânge) sau socială , indiferent de orice alte consideren
te.” (Stănciulescu,E. 1997, pag. 26).
Cu timpul, conţinutul şi sfera conceptului „educaţie familială” sa lărgit, fără ca aceasta să afec
teze prioritatea acordată raporturilor părinţi – copii.
Conceptul „educaţie familială” este utilizat îndeosebi de psihologi, pedagogi şi specialişti
în intervenţia socială. El este utilizat, în general, cu o încărcătură normativă şi finalistă greu
compatibilă cu o ştiinţă, sociologia, care consideră că aceste atribute caracterizează stadiul

copilăriei sale.
Mediul familial ocupă un loc important in evoluţiei , de aceea copilul trebuie socializat şi
modelat, deoarece personalitatea copilului se construieste în relaţie cu mediul social, cu situaţiile
pe care trebuie să le trăiască în familie, atitudinile părinţilor având o influenţă importantă asupra
personalităţii copilului în devenirea sa ca adult.
Familia reprezintă pentru copil primul grup social, în acest mediu el creşte şi se dezvoltă, atât fizic
cât şi din punct de vedere intelectual, motivaiţional, afectiv , putânduse descoperi pe sine, având
ca scop: dezvoltarea fizică. intelectuală ,dar şi morală a copilului.
O relaţie între părinţi şi copii este eficientă atunci când părinţii acordă copiilor în primul rănd
dragoste, limite şi reguli în viaţa de zi cu zi, respect, răbdare, timp suficient petrecut alături de
copiii.
Însă cu toţii ştim că în prezent, familia, datorită schimbărilor ce au loc este mai mult de jumatăte
de zi la serviciu, iar implicarea şi participarea acesteia a scăzut mult la educaţia propriilor copii,
nemaifăcând faţă problemelor actuale cu care se confruntă societatea.
Educaţia din familie se va continua cu cea din grădiniţă, iar între aceste existând diferenţe
majore de reguli, valori, cultură , copilul fiind supus adaptărilor la situaţii cu totul noi, care îl
marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă, copilul neştiind ce regli sunt în acest
mediu nou, putânduse ajunge chiar în unele cazuri la o traumă emoţională.
Cele mai multe cercetări în domeniu susţin faptul că educaţia familială contribuie foarte mult la
formarea personalităţii copiilor , ea transmiţând anumite valori, atitudini, norme, cunoştinţe, abili
tăţi, construind astfel fiinţa socială.
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Școala părinților
Profesor Nistor Oltea
Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc
Județul Suceava
Fiecare dintre noi știm că un copil reprezintă pe părinții lui, educația, modul de a gândi și
de a reacționa la anumiți stimuli exteriori, aceștia fiind printre primele ființe pe care la vede copi
lul la naștere. De aceea, un părinte care își iubește copilul trebuie să fie un model de conduită și
de personalitate.
Din ce în ce mai des constat faptul că părinții nu mai au timp pentru copiii lor, invocând
diferite scuze și ascunzânduse în spatele unor lozinci de tipul ”sunt prea ocupat”, ”lucrez mult
pentru a asigura copilului cele necesare” sau ”îl cresc bunicii, fiindcă sunt mai liberi”. Neglijența
cu care îi tratează pe copii, indisponibilitatea de ai asculta și de a le oferi sprijinul atunci când li
se solicită duc la rupturi majore în relația părintecopil, la înstrăinare cu repercusiuni pe termen
lung.
În acest context, este foarte importantă educația părinților și a familiei, înțeleasă nu ca
nivel de studiu al acestora, ci ca nivel de informare și abilitare cu privire la responsabilitățile care
îi revin în relația cu de copilul față de care nu se pot eschiva.
Am identificat, dea lungul timpului, trei categorii mari de părinți: cei care consideră să
își arate dragostea față de copil oferindui lucruri materiale, sacrificând timpul pe care lar putea
petrece cu copilul în favoarea activităților lucrative, cei care sunt în proximitatea copilului, dar
nu impun acestuia nicio regulă și nul învață săși asume responsabilități pe motiv că ”e prea
mic” și cei care lasă educația doar pe seama școlii, exasperați în timpul vacanțelor când trebuie
să aibă grijă de copil. În fiecare dintre cazuri, consecințele sunt majore, deoarece apar disfuncțio
nalități la nivel comunicațional, comportamental și social.
Școala părinților se impune ca necesitate care ar trebui să preocupe deopotrivă școala și
societatea, fiindcă un mediu familial sănătos constituie premisele dezvoltării armonioase a copi
lului. Este necesar ca părintele să conștientizeze faptul că trebuie săși trateze copilul cu respect
și afecțiune, adoptând o conduită caldă și prietenoasă. Acesta nu trebuie ignorat, deoarece
rănindui sensibilitatea, va avea amintiri neplăcute care îi pot marca viitorul sau îi pot inhiba ac
țiunile. Plimbările, excursiile, vizitele făcute împreună cu el îi lărgesc, pe de o parte, universul
cultural și informațional, iar pe de altă parte îi vor încălzi sufletul peste ani. Timpul petrecut îm
preună constituie prilej de ai analiza înclinațiile și aptitudinile naturale, aspect care va înlesni
orientarea școlară și profesională de mai târziu. De asemenea, este foarte important să fie ajutat
în planificarea activităților.
Copilul trebuie tratat ca pe un egal, fără a pierde din vedere faptul că părintele este cel
care coordonează activitatea. Cerândui sfatul, consultândui părerea în anumite situații dezvol
tăm simțul responsabilității și posibilitatea de a rezolva singur situații dificile în viață. Copilul nu
trebuie ferit de situațiile conflictuale, trebuie încurajat dacă are dreptate și consiliat, dacă se sim
te descumpănit. Când situația limită poate fi depășită prin forțe proprii, părinții trebuie săl lase
să se descurce singur, fiindcă în acest mod se dezvoltă spiritul de competiție și de învingător.
Tot în familie ar trebui învățate valorile fundamentale ale vieții: binele, dreptatea, onesti
tatea, compasiunea și respectul, la care se va raporta pe parcursul întregii vieți.
Lipsa implicării familiei în viața copilului îl privează pe acesta de multe lecții lesne de
învățat, fundamentale în evoluția lui și în definirea personalității. Nesiguranța, lipsa de încredere,
stima de sine scăzută, firea introvertită, decizii greșite și neasumate, fuga de responsabilitate sunt
doar câteva dintre consecințele unei relații deteriorate părintecopil.
O situație aparte o reprezintă copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și
a căror suferință duce adesea la deprimare și la alte efecte negative întâlnite la nivel psihologic.

Cu toate eforturile depuse la nivel instituțional, această realitate produce efecte negative
asupra copiilor care, deși sunt lăsați în grija bunicilor sau a unor rude apropiate, simt că sunt aban
donați, uneori uitați de proprii părinți. De aici, o serie de consecințe nefaste, de la inadaptare la
abandon școlar, de la izolare la intrarea în anumite cercuri vicioase, care le pereclitează integritatea
fizică și morală. În multe cazuri relația părintelui cu copilul rămas acasă se deteriorează irecupera
bil. Importanța intervenției psihologului școlar este majoră în asemenea cazuri de risc.
De aceea, școala trebuie să găsească elementele comune cu familia și să ofere copiilor sen
timentul de confort, siguranță, relaxare, susținere și înțelegere. Prin activitățile școlare și extrașco
lare se urmărește eliberarea elevilor de complexe, prejudecăți, încurajarea creativității și dezvolta
rea încrederii în sine, în forțele proprii.
Relația școalăfamilie trebuie să fie una de complementaritate, având obiectiv comun for
marea unui viitor cetățean integru, încrezător, independent și adaptabil. Iar acolo unde se observă
lipsa implicării familiei în viața copilului, din varii motive, școala trebuie să suplinească această
carență și săi sprijine pe educabili în depășirea barierelor emoționale și comunicaționale.
Așadar, este absolut necesară conștientizarea părinților în legătură cu rolul major pe care îl
au în devenirea copiilor, iar școala nu trebuie să se limiteze doar la rolul părinților de spectatori ai
actului educativ, ci săi implice direct la o serie de acțiuni formative și informative.
1. Stănciulescu, E. , Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998
Cosmovici, A. și Iacob, L., Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 1998

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
Prof. Norocel Marcela
Școala Gimnazială ,,George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

Când rostim cuvântul ,,acasă” ne gândim, de obicei la familia noastră, la căminul nostru, la
locul cel mai apropiat unde omul întotdeauna se întoarce; este locul în care omul primește prima
educație, în care doarme, mănâncă, bea, în care se simte în siguranță; este locul în care copilul se
formează ca om având o familie. Familia este celula vieții pe pământ, fiind întemeiată de Dum
nezeu în Rai, când a zis: ,,Nu este bine să fie omul singur pe pământ; să-i facem ajutor potrivit
pentru el” (Facere 2, 18).
Din punct de vedere creștin, familia este o comunitate de viață și iubire; ea este o ,,mică
biserică” sau ,,biserica de acasă” în măsura în care părinții își cresc așa cum trebuie copiii, cu
atenție și responsabilitate. Familia constituie mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai
existenței personale, se dezvoltă și se formează pentru viață. Orice părinte își dorește să aibă co
pii frumoși, sănătoși, bine educați. Dacă frumusețea și sănătatea sunt daruri oferite de Dumne
zeu, de educația copiilor, de modelarea lor, de trebuințele lor elementare, răspunde familia, răs
pund părinții.
Dostoievski spunea: ,,Suprema pedagogie este casa părintească”.
De aceea, ,,cei șapte ani de acasă” reprezintă anii cei mai importanți din viață în care ne
creem un caracter și un comportament și suntem cu toții ,,modelați” de către părinți pentru a
ajunge la un ideal, precum olarul se îngrijește și modelează cu atenție și migală lutul, spre a obți
ne ,,opera” perfectă. Primii ani sunt ,,temelia” noastră și, cu cât această temelie este mai solidă,
cu atât ea este și mai rezistentă.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generațiilor anterioare. Pă
rinții își petrec timpul, din ce în ce mai puțin alături de copiii lor, majoritatea confruntânduse cu
problemele de la serviciu și, din dorința de a le oferi cât mai mult copiilor, ca să nu ducă lipsă de
nimic material neglijează, de cele mai multe ori, ceea ce este mai important, comunicarea cu ei.
Se bucură când stau cuminți în fața calculatorului sau televizorului și își pot face treburile, de
multe ori uitând săi mai verifice ce urmăresc sau ce fel de jocuri practică și cumpărândule ce
doresc, numai să nui deranjeze. Însă, degeaba le cumpără toate bunătățile, toate jucăriile, copiii
au nevoie de părinți care săi iubească, săi înțeleagă și cu care să comunice, să fie prieteni.
,,Copilul nu este o jucărie, el este crucea care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, și
de felul în care părinții duc această cruce, depinde calitatea de creștin adevărat a viitorului
adult!”
De aceea, părintele trebuie săși facă timp pentru copilul său, deoarece caracterul fiecărui
om se conturează și se formează în această perioadă, iar educația nu înseamnă doar al învăța să
vorbească, să mănânce, să scrie, să citească sau să socotească, ci să învețe și cum să se comporte
cu ceilalți. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în soci
etate.
Nu e ușor să oferi educație unui copil, dar e obligatoriu. Amprenta acesteia se va vedea ul
terior în evoluția și personalitatea copilului. Educația copiilor constituie ,,cea mai mare artă, pen
tru că, în timp ce toate celelalte arte urmăresc un folos în lumea de aici, educația creștină a copii
lor are ca scop dobândirea bunurilor viitoare și veșnice.”
Părinții sunt modele pentru copil. Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii, încât,
copilul va reacționa așa cu a văzut la mama sau tatăl său în cuvinte, gesturi, expresii și comporta
mente. Degeaba îi spunem celui mic să nu țipe, dacă părinții se ceartă de față cu el; degeaba îl
certăm când vorbește urât, dacă părinții folosesc cuvinte urâte și înjurături. Bunele maniere se
predau prin puterea exemplului. De aceea, este foarte important ca aceștia să fie

crescuți întrun mediu de credință, în care să domnească iubirea și pacea, unde să simtă cât de im
portantă este pentru părinții lor legătura cu Dumnezeu. Dacă îi vor vedea rugânduse, vor spune și
ei rugăciuni; dacă părinții îi vor duce de mici la Biserică, vor iubi casa lui Dumnezeu, se vor uni cu
Hristos, vor cunoaște viețile sfinților și bucuriile spirituale, care au un rol important în formarea
personalității lor.
Sfântul Ioan Gură de Aur are ca model de educație următoarele deprinderi: ,,Pune deci nu
maidecât copilului lege ca să nu ocărască pe nimeni, să nu hulească pe nimeni, să nu se jure, să nu
înjure, să nu se bată. Când îl vezi căți calcă legea, pedepseștel, uneori printro căutătură aspră și
severă, alteori prin cuvinte usturătoare, iar alteori, prin cuvinte de mustrare; deșteaptăi uneori am
biția prin cuvinte măgulitoare de a fi mai bun decât alții, alteori făgăduieștei răsplată pentru o pur
tare bună. Nul bate mereu și fără socoteală, ca să nul obișnuieștisă fie crescut prin bătaie. Dacă se
va obișnui să fie educat numai prin bătaie, va învăța să disprețuiască bătaia.”
În cadrul familial se cultivă și sentimentul dreptății, al demnității, al iubirii și respectului,
sentimentul sacrificiului, al dragostei de neam și țară, care sunt esențiale în viața socială. Un copil
care nu a primit o educație corectă din toate punctele de vedere, va avea de suferit la maturitate
sau, poate chiar toată viața, dacă nu are un caracter puternic și nu poate să se autoeduce.
După ce ajunge la vârsta preșcolară educația copilului se împarte între părinți și dascălii din
școală, care trebuie să șlefuiască ceea ce au început cei din familie și să completeze golurile exis
tente, ajutândul pe copil să înțeleagă și să lămurească problemele. Numai cu multă stăruință și cu
ajutorul lui Dumnezeu putem fi cu toții, dascăli și părinți, modele de urmat și să cunoaștem bucu
ria mărturisită de prorocul Isaia: ,,Iată, eu și pruncii pe care mi ia dat Dumnezeu” (Isaia 8, 18).
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CU PĂRINŢI PENTRU COPII!
prof.consilier şcolar Olariu Anca Mirabela
CJRAE Hunedoara-Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu”Călan

Consilierea părinţilor reprezintă o necesitate a şcolii contemporane, având în vedere criza pe care o traver
sează familia în societatea românească şi ale cărei simptome constau tocmai în restructurarea valorilor familiale
tradiţionale, dezorientarea în privinţa mijloacelor educaţionale folosite în relaţia cu copiii, diminuarea simultană a
rolului şi autorităţii şcolii.
În calitate de instituţie iniţială de formare şi educaţie a copilului, familia se găseşte de multe ori în
contradicţie cu şcoala şi chiar cu comunitatea socială sau profesională. Ca unitate/cuplu de adulţi, ea trăieşte astăzi
drama complexităţii situaţiilor economice, culturale şi relaţionare din epoca noastră. Ca grup de adulţi care constru
iesc împreună valori sociale, tradiţii şi propria cultură, familia simte prima apăsarea problemelor legate de recesiu
nea economică, de criza culturii şi de dificultăţile de comunicare interumană din ultimii ani (Ecaterina Vrǎşmaş,
2002).Atunci când pǎrinţii şi copiii trec prin perioade dificile din viaţa lor, poate fi afectatǎ relaţionarea sǎnǎtoasǎ
din cadrul familiei, de aceea, e important ca pǎrinţii să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu
învăţătorii/profesorii/consilierii şcolari, iar şcoala trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. E important pentru
pǎrinţi de ştiut cǎ intervenţia preventivǎ, formativǎ şi de dezvoltare este preferabilǎ intervenţiei ameliorative sau în
situaţie de crizǎ (situaţii în care apeleazǎ, de obicei, pǎrinţii).
Educaţiei părinţilor (în ideea alinierii la cerinţele şcolii şi cele impuse de idealul socioeducaţional),
urmeazǎ trei direcţii de acţiune:
a. sprijinul emoţional (a se da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare);
b. sprijinul informaţional ( a li se da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi cea a educaţiei
copilului lor);
c. sprijinul instrumental (ajutor în rezolvarea problemelor care ţin de educaţia copilului).
Principiul de bază al parteneriatului educaţional dintre cadrele didactice/consilier şcolar şi părinţi este
consecvenţa mesajelor transmise. Este rolul şcolii să se asigure că acest principiu este îndeplinit, iar acest lucru
presupune contactul permanent cu părinţii.
Prin proiectul „Cu părinţi, pentru copii!” neam propus întărirea colaborării dintre şcoală şi familie,
iar ca obiective specifice menţionăm:
O1: Creşterea numărului şi calităţii activităţilor de informare şi formare a elevilor, părinţilor, cadrelor di
dactice; O2: Implicarea activă a elevilor şi a cadrelor didactice în acţiuni care urmăresc îmbogăţirea cunoştinţelor şi
abilităţilor de comunicare, inclusiv utilizarea internetului ca sursa de informare şi documentare; O3: Formarea unor
echipe mixte părinţi – copii  profesori care să organizeze, să desfăşoare şi să evalueze rezultatele unor acţiuni; O4:
Obţinerea unei bune comunicări între părinţi – copii – profesori.
Scopul urmărit este acela de organizare a unor seminare/ lectorate pe teme de educaţiei a copiilor şi
acordarea de consultanţă individuală părinţilor în identificarea nevoilor copiilor şi asupra modului de relaţionare cu
aceştia.
Există două modalităţi de colaborare cu părinţii în asistarea copiilor: consilierea individuală a părinţilor şi
consultanţa acordată părinţilor.
A. Consilierea individuală pentru părinţi
Consilierea părinţilor presupune în primul rând abordarea problemelor pentru care ei solicită asistenţă din
partea consilierului. Ca urmare, procesul de consiliere va aborda relaţia părinţilor cu copiii, dar este orientat şi înspre
găsirea de către aceştia a resurselor interioare de care dispun în scopul depăşirii obstacolelor ce intervin în educarea
copiilor. De cele mai multe ori, aceste obstacole sunt de natură emoţională sau relaţională. Ele vizează situaţiile difi
cile apărute în relaţia cu partenerul (în caz ideal acesta va putea beneficia în acelaşi timp de consiliere) sau dificultă
ţile determinate de situaţia de a fi părinte singur (caz în care se caută persoane din afara familiei ce ar putea prelua o
parte din responsabilităţile acestuia).
De asemenea, în cadrul consilierii individuale, părinţii sunt învăţaţi cum să se comporte faţă de copiii lor în
situaţii specifice. Consilierea individuală poate viza şi îndeplinirea unor instrucţiuni simple legate de managementul
contingenţelor (relaţiile dintre un comportament şi efectele sale şi care exercită o funcţie de întărire sau penalizare a
comportamentului respectiv se numesc contingenţe) sau implicarea părinţilor ca şi coterapeuţi în observarea, înre
gistrarea, planificarea programului de consiliere şi implementarea lui. Acest aspect se suprapune în mare măsură
peste ceea ce se numeşte consultanţa părinţilor şi care se focalizează mai mult pe învăţarea şi consolidarea unor
abilităţi de management al comportamentului copilului.
B. Consultanţa acordată părinţilor, o altă variantă a colaborării cu părinţii, implică o instrucţie individuală
bine structurată, o consultaţie legată de modelarea relaţiilor părinte – copil. Consultanţa părinţilor reprezintă un pro
ces colaborativ ce vizează rezolvarea de probleme, fiind de fapt un proces care se bazează pe o relaţie triadică, cu

participarea unui consilier (consultant) şi a uneia sau mai multor persoane (persoanele consultate) ce sunt
responsabile de asistarea unei terţe persoane (clientul, în acest caz copilul)  Cole & Siegel (2003).
În continuare, vom descrie un model de consultanţă a părinţilor ce este utilizat mai ales în cadrul şcolii. Mo
delul este focalizat pe problemă şi îmbină strategiile analizei comportamentale cu cele ale rezolvării de probleme. Pă
rinţii (şi celelalte persoane cărora li se acordă consultanţă) sunt implicaţi activ în planificarea, implementarea şi evalu
area intervenţiei.
Conform acestui model, există câteva stadii în rezolvarea problemelor, desfăşurate în şedinţe separate, fieca
re sesiune având obiective specifice.
-Identificarea problemei
*Evaluaţi în ce măsură este important să se intervină în sensul schimbării comportamentului (ex. nu este la fel
de important pentru copil să înveţe săşi pună pantofii întrun anumit loc, cum este să înveţe să nuşi mai lovească
fratele atunci cand se enervează pe el).
*Alcătuiţi o listă de probleme –comportamente deranjante.
*Stabiliţi o ierarhie a lor, de la cel mai important până la cel mai puţin important .
*Alegeţi primul comportament (celelalte comportamente le ignoraţi până când se obţine un rezultat în cazul
comportamentului ales).
-Analiza problemei
*Motivul manifestării comportamentului (dacă comportamentul respectiv aduce beneficii copilului  primeş
te atenţie sau prin acel comportament poate evita diferite situaţii neplăcute – să facă un exerciţiu;
*Contextul în care apare comportamentul
-Alegerea metodei de disciplinare – metodele de disciplinare pot fi alese în funcţie de natura problemei şi a
situaţiei în care apare (ex. un copil care a luat o notă mică, chiar dacă a învăţat mult, este potrivită încurajarea; un copil
care a luat o nota mică pentru că a uitat că va da test, părintele îl va lăsa să suporte consecinţele);
-Verbalizarea regulilor: copilul trebuie să ştie de ce este penalizat aşa cum trebuie să afle pentru ce este
lăudat .
-Aplicarea metodei de disciplinare
exprimaţivă clar aşteptările pe care le aveţi (ex.,,e timpul să mergi la culcare..);
dacă răspunde pozitiv la sugestia dvoastră răsplătiţil prin încurajare şi laudă ( “mă bucur că teai spălat deja
pe dinţi”);
 dacă nu răspunde cererii dvoastră, reamintiţii ce are de făcut ( îţi mai spun ultima oară să te pregăteşti de
culcare);
dacă nu răspunde nici la această avertizare, aplicaţi metoda de disciplinare aleasă (pentru că nu teai pregătit
la timp pentru culcare, nu vom mai avea timp să citim poveşti presupunând că acest lucru îi face plăcere copilului);
*Oferirea unui model de către părinte: un copil face ceea ce vede la părinţi, nu ceea ce i se cere să facă.
*Evaluarea metodei de disciplinare: urmăriţi frecvenţa, durata, intensitatea comportamentului.
*Încurajarea copilului în condiţiile comportării adecvate.
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Copiii și mamele...sunt artiști
prof. înv. primar Păncescu Cornelia
Școala Gimnazială nr. 1- Matca
Implicarea familiei nu se rezumă doar la participarea financiară, ci şi la participarea în lua
rea deciziilor legate de educaţia copiilor, la prezenţa lor în sala de clasa în timpul activităţilor şi
la participarea efectivă la aceste activităţi şi, în general, la viaţa școlii şi la toate acțiunile şi ma
nifestările în care aceasta se implică. Una dintre nevoile fundamentale ale copilului este de al
avea alături pe părinte în activitățile sale educative și recreative. Jocul și bucuria dea se simți
valorizați de către părinți și educatori le conferă copiilor resurse nebănuite de adaptare, de crește
re și dezvoltare personală.
Programul Școala Altfel, desfășurat în săptămâna 2630 martie 2018, a avut ca scop impli
carea copiilor, cadrelor didactice și a parinților în activități educative inedite. Pe 27 martie miam
planificat o întâlnire comună copilpărinte. Activitățile propuse au vizat cunoștințe din mai multe
arii curriculare. Disciplinele la care am apelat au fost: matematica, educație civică, limba româ
nă, muzica, arte vizuale și abilități practice.
Părinții au înțeles cât de important este săși susțină copiii, să le fie alături, la primii pași ai
devenirii lor. Punând în valoare spiritul creativ, imaginația, pot să stimuleze progresul copilului.
Activitatea a îmbinat utilul cu plăcutul. A descătușat energiile creatoare ale partenerilor  părinți
și copii deopotrivă. Activitatea a avut un impact pozitiv asupra tuturor partenerilor din proiect
elevi, cadre didactice și reprezentanți ai copiilor. Mărturiile celor implicați sunt dovezi grăitoare.
* Feedback: ,,Ce ția plăcut mai mult la această activitate?” Răspunsuri părinți: A fost o experiență minunată., Am lucrat cu plăcere alături de copilul meu., A fost o activitate interesantă, relaxantă. etc. Răspunsuri copii: Mi-a plăcut ca am făcut echipă cu mama., Am aflat informații noi,
interesante. , Mi-a plăcut că mama a fost elev și eu am ajutat-o. etc.
Împărtăşind experienţe împreună, participanţii au conştientizat faptul că pot construi o rela
ţie strânsă părintecopil prin interacţiuni pozitive, ascultare activă, comunicare eficientă şi empa
tie.
Obiectivele ce mi leam propus pentru această activitate au fost atinse. Mulţumesc părinţi
lor pentru implicarea, deschiderea şi receptivitatea manifestate, pentru interesul de care dau do
vadă în educaţia copiilor lor, pentru sugestiile şi ideile pe care mi le propun în ceea ce priveşte
derularea unor activităţi. Ne place să credem că împreună vom reuşi să creştem copii veseli, cu
rajoşi, harnici şi dornici de cunoaştere.

RELAŢIA DE PARTENERIAT ŞCOALĂ - FAMILIE
Prof. Pârliţeanu Alexandru
Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan
Din perspectiva istorică, educaţia părinţilor – ca şi educaţia (poporului) în general  apare necesară, atât
pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratiză
rii educaţiei şi societăţii. Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocuparile ma
terne şi gospodăreşti adaugânduse preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, dispersia
familiei, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că orice sistem de
educaţie ramâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Obstacolele relaţiei şcoală
familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la cadrele didactice) sau de ordin material
(relaţia şcoalăfamilie cere un surplus de efort material şi de timp).
Date fiind toate aceste probleme şi revenind la necesitatea educaţiei părinţilor în ideea alinierii la cerinţele
şcolii şi cele impuse de idealul socioeducaţional, trebuie remarcate cele trei direcţii de acţiune: a. sprijinul emoţional (a se da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare); b. sprijinul informaţional ( a li
se da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi cea a educaţiei copilului lor) c. sprijinul instrumental (ajutor
în rezolvarea problemelor care ţin de educaţia copilului).
Îmbunătăţirea relaţiei şcoalăfamiliecomunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învăţământului româ
nesc. În condiţiile în care şcoala reprezintă pionul principal al educaţiei tinerei generaţii, dar nu suficient, educatia
de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii se pun în mediul familial. Fami
lia se poate constitui întrun factor de risc sau în unul de protectie în funcţie de abilităţile pe care le dezoltă, climatul
educaţional şi afectiv existent la nivel familial.
Acordul familiei cu şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să corespundă atât intereselor co
pilului şi familiei cât şi şcolii şi societăţii. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate informaţiile de
către părinţi, influenţează opiniile şi atitudinile copiilor. Şcoala este extrem de importantă, dar ea este numai o
componenta a educaţiei. Ea are nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma
adecvat copilul. Totuşi, rolul primordial revine familiei, care este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe
aproape toată perioada vieţii. Căminul în care creşte, căldura sau indiferenţa acestuia îi vor modela puternic modul
de viaţă al copilului, personalitatea şi curajul de a aborda viaţa.
Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi,
desigur, a educaţiei adulţilor. Ca puncte de reper în educaţia părinţilor se apreciaza: educarea viitorilor părinţi (în
unitatea de învăţământ sau în afara ei); educarea părinţilor cu copii; relatia şcoalăfamilie; rolul massmediei în edu
caţia părinţilor; (Stern, H. H., 1972).
Rolul proiectului propus este de a susţine perfecţionarea continuă a tuturor părinţilor, prin activităţi de con
siliere parentală şi lectorate cu părinţii.
Sunt vizate următoarele obiective
♦informarea părinţilor privind modalităţile de aborda relaţiile cu copiii, de răspunde cerinţelor şi necesităţi
lor acestora, de a colabora eficient cu şcoala prin participare la activităţi instructiveducative de consiliere.
♦identificarea nevoilor de consiliere ale elevilor şi părinţilor şi a aspectelor ce suscită interesul acestora;
♦oferirea de informaţii corecte şi utile privind modalităţile de a aborda relaţia cu copiii, de răspunde cerin
ţelor şi necesităţilor acestora şi de colabora cât mai eficient cu şcoala;
♦stimularea părinţilor în cunoaşterea unor aspecte importante privind imaginea de sine a copilului, dezvol
tarea emoţională, socială şi fizică a acestuia, dezvoltarea sexuală, etc.;
♦implicarea părinţilor în însuşirea unor tehnici de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezol
varea de probleme, etc.;
♦identificarea unor demersuri educative;
♦acordarea de consultanţă individuală părinţilor în îmbunătăţirea comunicării lor cu copiii.
Scopuri:
• activităţi de sprijin socioeducativ/consilierea părinţilor în vederea îmbunătăţirii relaţiei părintecopil şi a
celei şcoalăfamilie, precum şi în scopul dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor;
• integrarea părinţilor în şcoală ca parteneri educativi.
Etape :
acţiuni de informare a părinţilor, a cadrelor didactice în scopul participării la acest program, realizarea
de materiale informative de specialitate
 iniţierea unor programe de consiliere (pe diverse teme) a părinţilor şi elevilor
 identificarea nevoilor de informare şi consiliere ale elevilor şi părinţilor
 stabilirea unei tematici precise şi un program al activităţilor de consiliere
 desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului, oferirea de servicii de consiliere părinţilor şi ele
vilor

Activităţi informative având drept scop transmiterea în forme variate şi eficiente a unor informaţii legate
de :
Drepturile şi responsabilităţile pe care le implică statutul de elev
Organizarea ecologică a timpului liber
Orientare vocaţională
Legislaţia familiei
Relaţia şcoalăfamilie, etc.
Activităţi formativevizează realizarea unor activităţi de consiliere psihopedagogice care se referă la schim
barea ideilor, atitudinilor şi formarea unor abilităţi şi deprinderi în practicile parentale. Activităţile vizează:
Relaţiile intraşi extrafamiliale
Tehnici de comunicare eficientă
Modalităţi de soluţionare creativă a conflictelor
Adaptarea şcolară a copiilor
Luarea deciziilor şi acţiunea în momente cheie ale formării şi dezvoltării copiilor
Dificultăţi de învăţare
Consilierea acordată familiilor uniparentale
Metode şi tehnici de cunoaştere a copilului
Modalităţi de intervenţie educativă în cazul copiilor aflaţi în situaţii de risc (abandon şcolar, delincvenţă,
etc. )
Teme propuse: Meseria de părinte, Cum îţi educi copilul,Comunicarea cu copilul, Elemente ale disciplinei
copilului, Câteva idei de educaţie a copilului tău, Disciplina pozitivă, Stilurile parentale, Alături de şcoală, Trăim în
lumea reală, Putem creşte copii buni întro lume negativă.
Evaluare:  chestionare, fişe; impactul avut asupra elevilor şi al părinţilor.
Rezultate aşteptate: O mai bună cunoaştere a copiilor de către părinţi; observarea copiilor în activitatea de zi
cu zi a şcolii şi a grădiniţei; îmbunătăţirea relaţiilor dintre copii şi părinţi; îmbunătăţirea relaţiilor cadre didactice
părinţi, părinţicopii, copiicadre didactice; însuşirea unor aspecte teoretice privind educaţia copiilor; implicarea direc
tă a părinţilor în activitatea instructiveducativă (activităţi curente, jocuri, activităţi extracurriculare, manifestări cultu
ralartistice); creşterea interesului faţă de copii (criterii de apreciere a activităţii copiilor);
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ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PREGĂTITI, MAI BUNI ȘI MAI PUTERNICI
RADU ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION GHICA”, IAȘI
Motto:
,,Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. Educaţia dată în şcoală
se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă”
H.H.Stern
În această lume în permanentă schimbare, educatorii, părinţii, comunităţile locale, statele, guvernele se strădu
iesc să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei pentru ai ajuta pe copii să se dezvolte.
Şcolile joacă un rol important în întărirea acestor interdependenţe: părinţii de multe ori se întorc către şcoală să
fie îndrumaţi, iar profesorii sunt dornici săi atragă pe părinţi pentru a asigura reuşita elevilor.
Colaborarea școlii cu familia este foarte necesară. Ea se bazează pe cunoaștere reciprocă, pe înțelegerea sinceră a
problemelor cu care se confruntă copilul, care trebuie descoperit și redescoperit pas cu pas, pentru al putea ajuta
săși găsească drumul ce i se potrivește în viață.
Iată de ce răbdarea, tactul pedagogic al educatorului pot contribui la realizarea unui parteneriat adevărat, în care
părinții să se simtă coechipieri egali cu cei ce conduc educația.
Relaţia şcolii cu familia elevilor este materializată prin programul activităţilor comune cu părinţii, şedinţe şi
lectorate cu părinţii elevilor desfăşurate de cele mai multe ori lunar, corespondența cu părinții, vizite la domiciliul
elevilor pentru a vedea gradul de preocupare al familiei pentru crearea minimului necesar în vederea continuării
activităţii de învăţare acasă de către elev. În cadrul acestor activităţi, învăţătorii îi îndrumă pe părinţi: cum să ela
boreze un program zilnic pentru teme; să citească împreună cu copilul temele; să folosească televizorul cu înţelep
ciune; cum să păstreze legătura cu şcoala; săi laude pe copii, să le aprecieze efortul de fiecare dată când acesta e
vizibil; să le vorbească preadolescenţilor şi să le cunoască preocupările, prietenii, locurile în care îşi petrec timpul
liber.
Învăţătorii, prin activităţile lor, trebuie: să încurajeze părinţii să stabilească acorduri de parteneriat; să ofere teme
care săi atragă pe părinţi; să acorde dreptul părinţilor de a lua decizii; să extindă programul de lucru din şcoală
activităţi extradidactice la sfârşit de săptămână; să creeze un centru de resurse pentru părinţi–desemnarea unui spa
ţiu în şcoală unde părinţii se pot întâlni săşi împărtăşească unul altuia din experienţă.
În ceea ce mă privește, la început de an școlar prezint părinților tematica adunărilor cu părinții, pentru anul în
curs, în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor, și solicit acestora să propună și alte teme pe care ar dori ei să le
dezbatem. Menționez că în acest fel am reușit să rezolv probleme comune tuturor elevilor (conduita pe timpul pau
zelor, servirea mesei etc.), dar și probleme specifice anumitor elevi (comportament agresiv verbal și fizic observa
bil în curtea școlii sau pe stradă). Prin aceste adunări cu părinții am reușit, întro oarecare măsură, săi determin pe
aceștia să adopte un vocabular elevat, săși spună eventualele nemulțumiri întro formă adecvată fără a jigni pe cei
din jur, să se implice, în adevăratul sens al cuvântului, în schimbarea comportamentelor, atitunilor negative față de
școală, în atitudini pozitive.
La fiecare sedință cu părinții prezint părinților evaluările pe care elevii leau dat, obiectivele pe care leam urmă
rit, prezint itemii și modul de rezolvare al acestora, astfel încât fiecare părinte se uită pe evaluare șiși dă seama ce
știe și ce nu a reușit săși însușească propriul copil, apoi găsim soluții pentru remedierea situațiilor, acolo unde este
cazul. În felul acesta se elimină suspiciunea ca ar fi acordate calificativele întrun mod subiectiv.
Prin aplicarea chestionarelor în cadrul lectoratelor cu părinții miam dat seama cât sunt de interesați aceștia față
de actul educațional, ce așteptări au de la școală, dacă vor să se implice în sprijinirea școlii. De asemenea am ob
servat că prezentarea unor referate sau a unor PPTuri, însoțite de explicații, cât și invitarea unor lucrători de poli
ție sau a unor asistenți medicali ori avocați, atunci când situația a ceruto, au transformat lectoratele țn activități
interactive trezindule interesul părinților.
Implicarea părinților la viața școlii în cadrul activităților extracurriculare: vizite la muzee, mănăstiri, drumeții
leam considerat benefice deoarece părinții au putut să observe comportamentul copiilor în afara școlii: cum se
deplasează, dacă sunt atenți la prezentări, dacă rețin ceea ce au văzut, dacă respectă regulile de circulație etc.
Acțiunile de voluntariat iau adus pe părinți alături de elevi și de școală. Prin acțiuni ca: ,,Succes la școală”, ,,Un
bun creștin”, ,,Dăruiește un zâmbet”, ,, Săptămâna fructelor donate”, ,,Zâmbet de copil”, ,,Un dar, o bucurie de
Crăciun”, copiii și părinții sau mobilizat și au adus hăinuțe, încălțăminte, fructe și leau donat celor nevoiași.
Părinții au fost prietenii și partenerii de noștrii de nădejde atunci când am organizat vizite la ,,Muzeul ,,Otilia Cazi
mir”, ,,Muzeul ,,George Topârceanu”, ,,Bojdeuca lui Ion Creangă”, Complexul muzeal ,,Palatul Culturii”, dar și
când iam dus pe elevi la Teatrul Luceafărul pentru a viziona diferite piese de teatru pentru copii.
De asemenea, părinții au susținut material unele activități care fac parte din tradiția poporului român, cum ar
fi ,,Olăritul, străvechi meșteșug popular”.
În ceea ce privește participarea elevilor la concursuri școlare am constatat că, în fiecare an școlar, atât elevii cât și
părinții manifestă un interes sporit față de acestea. Îi interesează ce și cât știu elevii, dar și rezultatele pe care aceș
tia le obțin. De fiecare dată anunțarea premiilor am făcuto întrun cadru festiv la care au participat și părinții.

Sunt concursuri județene și naționale care aduc satisfacții copiilor dar și părinților: ,,Fii inteligenT la ... matematică”,
,,Comunicare.Ortografie.ro”, ,,Euristica”, ,,Lectură, culoare, cuvânt”, ,,Din suflet de creștin”, ,,Poveștile copilăriei”
etc.
Serbările școlare de Moș Crăciun, Moș Nicolae, Ziua de 8 Martie, 24 Ianuarie, Halloween, 1Iunie au fost tot
atatea prilejuri de a împărtăși bucuria sărbătoririi evenimentelor împreună.
De asemenea, părinții sau implicat în dotarea bazei materiale a școlii, dar și în activitatea de securitate și suprave
ghere a elevilor pe timpul pauzelor agajând un gardian.
In literatura de specialitate găsim ideile cercetătorului american Douglas Nelson care aduce în dezbatere necesita
tea existenţei unui sistem profamilia. Existenţa unui asemenea sistem va fi în beneficiul copilului şi al familiei aces
tuia, dar şi al întregii comunităţi.
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INTERVENȚIA FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI
Profesor în învățământul primar: Sfarghiu Anca Luminița
Școala Gimnazială ,, George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc
Alături de şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia oamenilor. Familia exercită o
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte din cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igien
ice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Familia este un grup de pesoane
constituit pe baza unor legături de căsătorie, de sânge prin adopţie. Este legătura dintre soţ şi soţie, mamă şi tată,
între părinţi şi copii, fraţi şi surori. Copilul stabileşte primele relaţii şi experienţe sociale cu părinţii şi fraţii săi, deci
în familie. Părinţii, familia joacă un rol foarte important în socializarea şi formarea copiilor : în familie copilul vine
pentru prima dată în contact cu noţiunile de responsabilitate, datorie, normă, interdicţie., învaţă să se aprecieze pe
sine şi pe ceilalţi, deprinde un anumit mod de viaţă, vine n contact cu valorile şi normele societăţii.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere : fizic, inte
lectual, moral, estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi fe
reşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Un
regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asopra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copi
lului primele deprinderi de igienă personală şi socială, obişnuindul să mutilizeze factorii naturali( apa, aerul, soare
le) pentru bunăstarea organismului. În cadrul familiei , copilul îşi însuşeşte limbajul.
Volumul vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această
direcţie. Familia oferă copiluli aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale( despre plante, animale, ocupaţiile oameni
lor,obiecte casnice etc.). Ea se preocupă de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, dezvoltândule spiritul
de observație, memoria și vederea. Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se implică
în procesul de învățare. Părinții trebuie săi asigure copilului cele necesare studiului : rechizite școlare, cărți de lec
tură, manuale școlare etc.cât și niște condiții bune de muncă : un birou, un computer și nu în ultimul rând liniște
pentru a se concentra. Părinții trebuie săi ajute pe copii la învățătură, ajutorul trebuie limitat la îndrumare sau spri
jin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Deci , atitudinea părinților trebuie să fie una de mijloc : să nul ajute
prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. In familie se formează cele mai impor
tante deprinderi de comportament : respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea,
cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. In realizarea acestor sarcini părintele este un exemplu pentru copil.
Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente.
Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său și acelor din jur. Tot în sens mo
ral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. Familia contribuie și la educația estetică a copi
lului, părinții fiind cei care realizează contactul cu frumusețile naturii( culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor,
verdele câmpului),cu viața socială( tradiții, obiceiuri străvechi).
Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia trebuie să fie relații de înțelegere, res
pect ,întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă. Părinții trebuie să fie un bun exem
plu, având în vedere cât de puternic este spiritul de imitație la copii. In comparație cu familia cu un singur copil, cea
cu mai mulți copii reprezintă un mediu educativ mai bun. Copilul singur la părinți tinde să fie mofturos, egoist, ca
pricios din cauza părinților care doresc săi satisfacă toate poftele. In familia cu mai mulți copii, afecțiunea părinților
se îndreaptă către toți copiii. Părinții trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Aceasta nu trebuie obținută cu aju
torul pedepselor sau a violenței și nici printrun exces de bunătate și satisfacerea oricărei dorințe. A educa nu este un
lucru ușor. Unii părinți avănd concepții învechite , cred că știu cel mai bine săși educe copilul neacceptând sfaturi
din exterior.
Relaționarea interumană a fost, este și va rămâne o problemă deficilă și complexă nu numai în școală, dar
și în familie și societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezintă unicate, sunt diferiți din toate punctele de vedere :
fizic, social, psihic.

ÎMPREUNĂ
Stan Liana Emanuela
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”
Turda, jud. Cluj

Întro societate dinamică actorii educaționali sunt întro permanentă schimbare, adaptare.
Comunitatea școlară trebuie să colaboreze pentru a face față acestor transformări. O reală cola
borare a tuturor factorilor educaționali implicați poate conduce la rezultatele școlare pozitive.
Această colaborare se impune în mod imperios.
Valoarea perteneriatului școalăfamilie, în care elevul este actorul principal, transformă
școala și o responsabilizează. Școala trebuie să fie pregătită pentru a răspunde cerințelor elevului
secolului XXI, numit și elevul digital. Pentru a face mai ușor față acestor cerințe și cu rezultate
pozitive școala trebuie să colaboreze cu familia elevilor. Colaborarea trebuie să se realizeze într
un parteneriat obiectiv.
Parteneriatul școalăfamilie se construiește pe un sistem deschis, pe o relație directă. Împreună (școalafamilia) pot descoperi soluțiile optime pentru fiecare elev. Soluțiile trebuie să fie
adaptate elevului ”digital” pentru care tehnologia face parte din viața de zi cu zi. Pentru elevul
digital școala, familia, comunitatea nu mai corespund cerințelor. Elevul ”uită” să învețe, să scrie
etc. deoarece aceste activități sunt ”depășite” comparativ cu tehnologia pe care o preferă. Socie
tatea informațională influențează o serie de aspecte legate de formarea și dezvoltatrea personali
tății elevului. Colaborarea școalăfamilie are rolul de a descoperi și dezvolta capacitățile, intere
sele elevilor pentru formarea competențelor învățării pe tot parcursul vieții.
Profesorul trebuie să devină conştient de rolul care îi revine în comunitatea școlară. El
trebuie să stabilească relaţii de parteneriat între profesori şi elevi, elevielevi, elevipărinți, profe
sori şi părinți sau alți parteneri cu care colaborează. Ideea de parteneriat conduce la întărirea in
teracțiunii și implicării.
Scopul colaborări școalăfamilie conduce la:
Performațe școlare
Prevenirea absenteismului
Prevenirea abandonului școlar
Comportament pozitiv
Creșterea motivării și a stimei de sine
Susținere reciprocă

Parteneriatul cu familia trebuie centrat pe elev, elevul devenind subiect activ în formarea,
dezvoltarea propriei personalități. Implicarea părinților în educarea copiilor lor, conduce întot
deauna la succes școlar, la o mai bună frecventarea a școlii, prevenirea abandonului școlar.
În concluzie, colaborarea școlii cu familia este în măsură să asigure succesul școlar.
Impreună putem contribui la dezvoltarea personalității complexe a elevului și pregătirea lui pen
tru viață.

IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN VIAȚA ȘCOLII

Prof. Daniela Stanciu
Școala Gimnazială „George Voevidca”
Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava

Cei douăzeci de ani de experiență în învățământ mau condus către concluzia că părinții
au foarte multe de oferit. Ei șiar dori să li se aprecieze ajutorul, să fie utili și să se implice, în
măsura posibilităților și competențelor, în procesul educațional al propriilor copii. Însă au nevoie
din partea școlii de o atitudine pozitivă, nondiscriminativă, de respect și deschidere, de încuraja
re.
Ideea că profesorii sunt singurii specialiști în educația copiilor a devenit un mit.
Părinții și profesorii sunt parteneri în efortul de a asigura reușita școlară a copiilor.
Școala Gimnazială „George Voevidca” este una dintre instituțiile de învățământ pentru
care implicarea părinților în educația copiilor nu reprezintă doar o formă lipsită de conținut, ci o
idee care dă rezultate datorită inițiativei cadrelor didactice de a oferi sugestii și disponibilității
părinților de a le accepta și de a le pune în practică. Ajutorul la teme, discutarea evenimentelor
școlare, împărtășirea de impresii pe marginea unei cărți citite sunt tot atâtea modalități de a de
monstra implicarea cu succes în viața școlară a copiilor și asumarea responsabilității de a sprijini
eforturile cadrelor didactice, de a contribui la desăvârșirea acestora.
Motivul pentru care la ora actuală se poate spune că între școala noastră și părinții ele
vilor care o frecventează există o relație de colaborare autentică este refuzul cadrelor didactice de
a accepta ideea că școlile nu pot solicita implicarea familiei în educația copiilor. Dezbaterile din
cadrul lectoratelor și discuțiile purtate pe parcursul orelor de consiliere a părinților au contribuit
la înlăturarea falsei impresii că familiile nu doresc să acorde sprijin copiilor și la dobândirea unei
percepții corecte a realității: cei mai mulți dintre părinți doresc să fie alături de copiii lor și să se
familiarizeze cu toate aspectele legate de viața școlară a acestora, însă fie nu au timp să o facă,
fie nu știu cum. Așadar, părinții au nevoie să li se ofere șansa de a se perfecționa în „profesia de
părinte”. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, cadrele didactice au propus o serie de strate
gii de implicare presupunând participarea la ateliere pentru părinți, la activități desfășurate în sa
la de clasă sau la biblioteca școlii alături de copii, participarea la competiții sportive, jocuri și
concursuri organizate la nivel de școală, implicarea în organizarea de serbări și festivități.
Educația părinților începe cu disponibilitatea și deschiderea acestora de a învăța lucruri noi pe
care să le și pună în aplicare. Acei părinți care aleg să dea curs invitației cadrelor didactice de a
deveni, pentru o zi sau pentru o oră, parteneri activi ai școlii în educarea copiilor au ocazia de a
și pune în valoare abilitățile, de a demonstra calități uneori nebănuite. Ceea ce înțeleg cu toții la
final este că, răspunzând pozitiv la solicitările care le sunt adresate și sprijinind inițiative de acest
gen, părinții nu ajută doar școala ci și pe ei înșiși. Talentele descoperite și valorificate pe parcur
sul acestor activități informale pot contribui la creșterea încrederii în ei înșiși și în abilitatea de a
oferi ajutor copiilor în rezolvarea sarcinilor școlare.
Mai greu de atras de partea școlii sunt acei părinți a căror istorie educațională nu a fost
marcată de reușite, care au trăit experiențe nesatisfăcătoare ca elevi și care, prin urmare, au con
vingerea că implicarea în viața școlii nu este, în mod garantat, benefică. Aceștia sunt părinții a
căror încredere este mai greu de câștigat și care au nevoie de consiliere spre a nu proiecta asupra
copiilor propriile amintiri neplăcute din perioada școlii. Experiența de diriginte pus în situația de
a colabora și cu astfel de părinți ma învățat că răbdarea, îngăduința și, nu în ultimul rând, res
pectul sunt calitățile de care trebuie să dea dovadă un cadru didactic pentru a convinge și părinții
mai reticenți să se angajeze întro relație pozitivă și autentică cu școala, să devină parteneri activi
și nu doar spectatori la procesul educaţional și la ce se întâmplă în școală.

În concluzie, nimeni nu se naște învățat și un părinte educat este acel părinte care realizează
importanța misiunii sale și care, prin toate mijloacele posibile, încearcă să evolueze pentru ași
putea ajuta copilul să evolueze. Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se
completează şi se susţin, ele pot asigura întro mare măsură o bună integrare a copilului în activita
tea şcolară, dar şi în viaţa socială.

IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIŢĂ
Stanciu Mariana
Şcoala Gimnazialǎ nr. 4 Vulcan
Structurǎ Grǎdiniţa cu P.N. nr. 1

Motto: “ Toţi oamenii au fost la început copii, dar puţini îşi mai amintesc”
Antoine de SaintExupery
Prima zi din viaţă, prima zi in gradiniţă, prima zi la şcoală sunt evenimente pe care părinţii şi în unele ca
zuri copiii le le ţin minte. Ele sunt de multe ori înregistrate în “documente oficiale de suflet” – fotografiile.
Primul contact mai lung cu mediul social este acela din grădiniţă cu colegii şi cu educatoarea. Este locul
unde îşi va petrece jumatate de zi, alături de alţi copii şi de o persoana adultǎ. În primii ani de viaţă formarea copilu
lui se realizează mai ales sub influenţa părinţilor. Ei sunt primii agenţi de modelare a copilului. Mai târziu creşte
rolul celor apropiaţi ca vârstă: colegii de grupă de la grădiniţă, colegii de clasă, copiii din vecinătatea locuinţei,
prietenii. Deoarece, în orice împrejurare cei din jur supun copilul unui adevărat examen privind comportamentul, de
la cele mai mici vârste asupra copilului acţionează două tipuri de influenţe: unele neintenţionate, spontane şi altele
intenţionate reprezentând educaţia propriuzisă.
Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru părinţii lor.
Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă. De aceea nu trebuie săi înlăturăm pe părinţi
deoarece copilul pe care il educam este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a lua parte la activităţile copiilor.
Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă pe sine,
este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale.
Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia
preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi de mai
târziu.
Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe va duce
implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor care apar.
Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de psihopeda
gogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, dezbătând diverse teme: “Cum
ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilu
lui singur la părinţi”.
Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la îndemana educa
toarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:
 şedinţele cu părinţii;
 acţiuni comune părinţi şi copii;
 vizite la domiciliul copiilor;
 discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.
Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia moralcivică a
copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale depinde în mare măsură de
calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune grupului (respectă munca
colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice jucăriile, lucrările colective pe care le realizează).
Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursi, activităţi comune, lecţii
deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor permite o mai
bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.
Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să educe copilul
astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.
Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie separat, fie că se
desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune condiţii a procesului instructiv
educativ pentru că:
 modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;
 familia este modelul pe care copilul îl imită;
 comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea personalitaţii;
 şedinţele cu părinţii si dialogul individual educatoarepărinte contribuie la formarea viitorului adult.
Parteneriatul grădiniţă familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei de către
părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor deprinderi în obişnuinţe, de
această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidenţă rezultatele
acestui parteneriat.

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădi
niţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcândui mai
buni. Parteneriatul grădiniţăfamilie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare
a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuinduse
cu părinţii.
Prin toate activităţile realizate în grădiniţă urmărim săi facem pe copii să deosebească binele de rău, să ştie
ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cît şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de
viaţă săi determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, săi învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci
numai împreună cu ceilalţi.
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Întro lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţio
nali grădiniţăfamilie devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza soci
alizarea copiilor, pentru ai familiariza prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.
Acţiunea adulţilor ar trebui să fie orientată nu doar spre copilul de care este legat, ci către toţi copiii. În fond, îi
pregătim pe copii pentru o societate mai bună, mai democratică şi nu trebuie să ne fie indiferent cum se vor compor
ta copiii noştri peste 1520 de ani .
Relaţia părintegrădiniţă trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă cunoaştere şi preţuire reciprocă,
respect şi dorinţa de comunicare. Ascultarea părinţilor care povestesc mici întâmplări din familie în care e implicat
copilul poate conduce la evaluarea mediului familial, pe baza căreia se ia decizii. Educatoarea trebuie să fie priete
noasă, să încurajeze, să aprecieze contribuţia familiei la educaţia copilului. La rândul său, educatoarea prezintă în
tâmplări din grădiniţă, dovedind familiei interesul faţă de evoluţia copilului, faptul că nui este indiferent cum se
prezintă acesta.
Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. Dacă familia va fi
implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării cu grădiniţa, beneficiile
acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, interesată şi reciproc avantajoasă. Pă
rinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc probleme. Ei vor fi informaţi
asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi obiectivele programului educativ la care partici
pă copilul lor.Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar formal, este esenţial să fie implicaţi în adoptarea decizii
lor, să devină participanţi activi în derularea acţiunilor, să identifice în tematica acţiunilor valorificarea informaţiilor
pe care ei leau oferit despre copiii lor. Părinţii şi educatorii, cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi
eforturilor comune pentru a construi o relaţie de bună colaborare în beneficiul copilului.
Relaţia dintre
familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale.Parteneriatul educativ grădiniţă
familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor,
având, în acelaşi timp, şi calitatea dată de pregătirea psihopedagogică a personalului didactic de a aprecia care sunt
nevoile, posibilităţile copilului, raportate la cerinţele societăţii. Educaţia vârstelor mici este considerată temelia
personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze
echilibrul între acestea şi dezvoltarea socială.
Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai întâi părinţii şi ceilalţi
adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. Responsabilitatea dezvoltării copilului, în
primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu întotdeauna influenţele sunt pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa
oferă programe bune şi eficiente, experienţele negative acumulate de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate.
Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică sufici
ent aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca activitatea desfăşurată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să
fie, realmente, pe termen lung, eficientă, este necesar ca specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei,
pentru ca, ulterior, să se iniţieze o colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă.
Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia sau dovedit a fi următoare
le:
Sedinţele cu părinţiioferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra programului, asu
pra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe;
Lectoratelepe teme propuse de educatoare sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune informări asupra
problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi psihoemoţională a copiilor;
Consultaţiile individualeoferă posibilitatea informării individuale asupra unor probleme comportamentale ale
copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri educative a căror efici
enţă este dată de consecvenţa aplicării acestora;
Participarea părinţilor la activităţile din grădiniţăoferă părinţilor posibilitatea de a cunoaşte nivelul de pregătire
al copilului, deprinderile însuşite, capacitatea sa de relaţionare cu copiii grupei, metodele şi procedeele spe
cifice activităţii preşcolare;
Vizite, plimbări, excursii, drumeţiipărinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă la sponsorizarea
acestora, după caz, se implică în asigurarea siguranţei copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii pozitive;
Expoziţia cu lucrările copiilorasigură accesul părinţilor la traiectoria evoluţiei deprinderilor artisticoplastice,
practice, cognitive;

Sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilorbun prilej de exersare a unor deprinderi de comportare civilizată, dar şi
de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor sărbătoritului (membrii familiei) la mani
festările specifice evenimentului;
Ziua parintilor, ziua bunicilormanifestări interactive în cadrul cărora cuplul „parintecopil”, respectiv „bunic
(bunică)copil” vor desfăşura, la concurenţă cu celelalte cupluri, acţiuni practice şi/sau amuzante( de exem
plu, salate de fructe, tarte decorate, aranjamente florale, concurs de cântece, minidramatizări etc.);
Serbărilededicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii, reprezintă o modalitate eficientă prin
intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor, emoţiile unei manifestări cu puternică încărcătu
ră afectivă;
Afişierul grupeioferă părinţilor informaţii despre orar, tema săptămânii, cântece, poezii învăţate, anunţuri despre
spectacole, concursuri etc.
Jurnalul/revista grupeila realizarea cărora părinţii înşişi pot avea contribuţii (aranjarea fotografiilor, elaborarea
unor descrieri, impresii legate de manifestări ale grupei etc.).
 Implicarea parintilor în acţiuni cu impact emoţional asupra preşcolarilor Ziua mamei, Ziua copilului, Moş Nico
lae,Mos Craciun;
 Activităţi demonstrative, în general cu caracter practic sau artisticoplastic, a căror desfăşurare impune colabora
rea copilparinte.

Învăţarea prin cooperare – un mediu propice pentru o învăţare activă
Prof. înv. primar Șandru Mirela Alexandra
Școala Gimnazială Regina Maria- Sibiu

Motto: “Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce
ştii, ci îi înveţi ceea ce eşti…”
În faţa tuturor provocărilor societăţii moderne, învăţământul şi, prin el, tehnicile şi strate
giile de învăţare trebuie să depăşească tendinţa de enciclopedism, de simpla reproducere a unor
informaţii îndelung memorate. Învăţării de tip enciclopedic trebuie săi contrapunem o cultură a
acţiunii contextualizate, memorării excesive săi răspundem cu tehnici de argumentare, gândirii
reproductive şi informaţiei „dea gata” să le opunem gândirea critică, pozitivă şi constructivă.
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în ca
drul căreia elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva o
problemă, pentru a explora o tema nouă sau a emite judecăţi noi, deci pentru a atinge un obiec
tiv comun.
Copilul se deschide spre lume şi ceilalţi, aproape nativ. Este o oportunitate pe care dască
lul trebuie să o fructifice la nivelul fiecărui copil în trăsătura definitorie de învăţare eficientă.
Numai în echipă copilul învaţă să gândească şi să se manifeste critic constructiv. Copiii care do
bândesc abilitatea de a lucra în echipă nu rămân cantonaţi la propriile idei, instrumente şi com
portamente, ci ţin cont şi de convingerile celorlalţi. Astfel ei vor aborda „ învăţarea din mai mul
te perspective. Îşi vor susţine propria poziţie pe argumente personale şi vor fi dispuşi să şio mo
difice dacă argumentele celorlalţi îl conving. Munca în echipă îi va supune unui scepticism con
structiv în care toleranţa, respectul, colaborarea constructivă, învăţarea activă şi eficientă, creati
vă şi realistă vor fi trepte pe care le vor urca împreună.
Câteva elemente  cheie care definesc specificul învăţării prin cooperare sar putea for
mula în felul următor :
Interdependenţa pozitivă : elevii trebuie să înţeleagă că este în avantajul fiecăruia dintre
ei dacă şi ceilalţi colegi învaţă bine pentru că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit
sarcina primită.
Interacţiunea directă „ faţă în faţă , între elevi” : elevii comunică unii cu alţii, discută
natura sarcinii de lucru, decid cum pot lucra mai bine împreună şi se ajută unii pe alţii.

Răspunderea individuală a fiecărui membru al grupului, în raport cu performanţa grupului : elevii se ajută reciproc asumânduşi răspunderea pentru ceea ce fac.
Exersarea directă a deprinderilor de învăţare în grup : de comunicare, de luare a decizii
lor, de conducere, de rezolvare a conflictelor.
Alocarea de timp pentru analiza şi evaluarea eficienţei activităţii grupului pentru luarea
unor măsuri necesare îmbunătăţirii muncii în grup. (Steele, J., Meredith, K. ṣi Temple, C.,1998) .
Deşi învăţarea prin cooperare pare simplu de definit şi descris, totuşi, practicarea ei nu e de
loc uşoară. Aceasta presupune schimbări esenţiale în modul de concepere şi realizare a învăţării,
concretizată în transformarea claselor de elevi, întro comunitate de învăţare în care competiţia
individuală este înlocuită cu cooperarea si colaborarea.
7. Rolurile elevilor
În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina de
lucru sau spre menţinerea grupului sau spre ambele.
Elevii trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitate pentru că scopul este să le poată
îndeplini pe toate simultan.( Nicu, A. , 2007, p.102) Aceste roluri sunt:
Verificatorul – verifică dacă toată lumea înţelege ce se lucrează;
Cititorul – citeşte materialele scrise pentru grup;
Iscoada – caută informaţiile necesare la alte grupuri sau, ocazional, la profesor;
Cronometrul – are grijă la grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare
în limitele de timp stabilite;
Ascultătorul activ – repetă sau reformulează ce au spus alţii;
Interogatorul – extrage idei de la toţi membri grupului;
Rezumatorul – trage concuziile în urma discuţiilor în aşa fel încât să aibă sens;
Încurajatorul – felicită, ajută, încurajează fiecare membru al grupului;
Responsabilul cu materialele – distribuie şi adună materialele necesare.
Practicarea învăţării prin cooperare nu este deloc uşoară şi incumbă transformarea clasei
de elevi întro comunitate de învăţare, în care este înlocuită confruntarea cu colaborarea, iar ca
drelor didactice li se pretinde deţinerea unor abilităţi şi competenţe specifice pentru a putea înde
plini rolul de facilitatori ai cooperării şi colaborării elevilor pentru realizarea învăţării active, efici
ente şi durabile.
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PROF. ŞERBAN FLORENTINA
ŞCOALA PROFESIONALĂ SCÂNTEIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

Pentru a reuşi tot ceea ce neam propus trebuie să fim uniţi. Atunci când duci luptele de unul singur, indife
rent de ce bătălii ale vieţii vorbim, este mult mai greu să reuşeşti ceea ce ai în gând. Evident că au fost şi sunt şi oa
meni care au făcut de unii singuri multe lucruri măreţe, însă chiar şi în spatele acestora tot sau aflat anumite persoa
ne care iau sprijinit, fie că a fost vorba de prieteni, familie sau alţi oameni din jurul lor.
Omul nu poate sta singur, prin natura lui. Singurătatea iţi zdruncină simţurile, nu te lasă să te gândeşti în
linişte la ceea ce ai de făcut şi conduce, până la urmă, la depresie. Avem nevoie unii de alţii, fie că recunoaştem
acest lucru sau nu şi căutăm în permanenţă compania altor oameni, pentru a nu fi singuri.
Trebuie să fim uniţi, pentru că numai aşa pot simţi cu adevărat un sentiment puternic de siguranţă, care este
necesară pentru a putea continua ceea ce îţi doreşti. În lipsa siguranţei, apar unele temeri şi capacitatea de muncă a
oamenilor este influenţată în mod negativ. Împreună se poate dezvolta un proiect, se poate veni cu mai multe idei şi
sunt toate şansele să găseşti cheia rezolvării tuturor problemelor care apar pe parcurs. Astfel apare evoluţia, când
mai mulţi oameni îşi pun inteligenţa la muncă.
Ne place să fim unii împreună cu alţii, ne place să convieţuim şi chiar dacă sunt unele situaţii când apar con
flicte, oamenii pot trece peste ele şi pot uita, continuând impreună. trebuie să ne ajutăm unii pe alţii, trebuie să în
cercăm să îndepărtăm gândurile rele care există în noi sau în alţii, trebuie să încercăm să devenim mai buni, pentru
că prin bunătate şi unitate suntem puternici.
O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea educaţiei şi
succesul şcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii şi comunităţii. Cer
cetările desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile
lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii.
Motivul princial 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 şi ceilalţi membrii 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 esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considera
te doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În ţările dezvoltate, cu
deosebire pe continentul nordamerican, parteneriatele şcoalăfamiliecomunitate sunt esenţiale în procesul de edu
caţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală.
În relaţia şcoalăfamiliecomunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de simpatie
şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în
eficientizarea relaţiei şcoalăelevfamiliecomunitate, este necesar de abordat un stil empatic de comunicare între
părţi ce trebuie transpus în psihologia mentală astfel încât să se producă o apropiere între părţi, păstrând însă o neu
tralitate necesară şi un echilibru constant şi permisiv.

IMPLICAREA PĂRINȚILOR
GARANȚIE A SUCCESULUI COPILULUI
TIRIM RODICA,ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI

Moto: “ Toți oamenii au fost la început copii, dar puțini își mai amintesc” (Antoine de SaintExupery )
Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă pe sine, este
instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale. Vârsta şcolară este, fără în
doială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia şcolară capătă caracter specific. Această pe
rioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi de mai târziu. Asigurarea unui parteneriat real între
aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la
evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor care apar.
Debutul în grădiniţă și mai apoi în școală este temător, apare sentimentul abandonului alături de persoanele
pe care le cunoaşte mai mult sau mai puţin. În acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă/școală
şi familie. Pentru că perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membri ai familiei sunt încurajaţi
să stea împreună cu cu ei la grădiniţă/școală, până copilul se adaptează.
Parteneriatul cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de psihopedagogie şcolară.
Învățătoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii
noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”.
Se pot ţine lectorate cu părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi,
psihologi). O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile copiilor se realizează prin întâlniri programate, la
care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste întâlniri se pot realiza sub formă
unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urmă discuţiilor pe o anumită tema părinţii pot învaţa unii de la alţii
cum să găsească soluţii la problemele reale cu care se pot confruna în familie la un moment dat. Pentru cadrul didac
tic este o modalitate de a află multe lucruri despre ei şi copiii lor, despre modul lor de viaţa de acasă.
Este necesară încurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii unde acesta este
considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru tati” şi o altă numai „pentru mame”. În
timpul acestor activităţi se pot prezența activităţi desfăşurate la grădiniţă/școală pentru că părinţii să le continuie
acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să joace jocuri diferite cu copii lor, dar şi cum să le citească o poveste. O atmosferă
deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar va preveni şi abandonul şcolar. O
legatură deosebită între cadrul didactic şi părinţi va duce la o relaţie deosebită între copii şi învățătoare.
Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri în ceea ce priveşte educaţia moralcivică a copiilor şcolari.
Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale depinde în mare măsură de calitatea formării gru
pului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune grupului .
Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădi
niţă/școală, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor,
făcândui mai buni. Parteneriatul școalăfamilie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi instituția
de învățământ, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceş
tia văd cadrul didactic sfătuinduse cu părinţii.
Prin toate activităţile realizate urmărim săi facem pe copii să deosebească binele de rău, să ştie ce se cuvine
şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cît şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de viaţă săi
determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, săi învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai îm
preună cu ceilalţi.
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STILURI PARENTALE
Prof. Ţuicu Daniela
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Atmosfera familială în care trăiesc copiii le influeţează hotărâtor evoluţia. Astfel, un climat familial lipsit
de securitate emoţională va genera copilului o percepţie asemănătoare asupra realităţii. Personalitatea viitorului
adult este determinată în mare măsură de modul în care părinţii înţeleg săl educe si săl formeze.
Stilul de control parental reprezintă un factor important în relaţia părinte copil, în dezvoltarea unui simţ al
identităţii. Dezvoltarea identităţii nu reprezintă un proces de scurtă durată, ci unul care se extinde dincolo de adoles
cenţă şi depinde în mare măsură de interacţiunile dintre tineri şi contactele lor sociale.
Părinţii democratici au copii care ca adolescenţi au o apreciere de sine înaltă,sunt încrezători şi independenţi. Deşi
respectă dreptul lor de a lua decizii, părinţii democratici aşteaptă de la ei un comportament disciplinat şi le oferă
motive pentru a proceda astfel. Aceste explicaţii raţionale sunt impotante pentru adolescentii care abordează maturi
tatea cognitivă şi socială şi se pregătesc pentu aşi asuma responsabilitatea pentru propriul comportament. Părinţii
mai autoritari se aşteaptă la o obedienţă indiscutabilă din partea copiilor lor şi nu simt nevoia de a şi explica moti
vele pentru aceste pretenţii.
De ce copilul meu se poartă aşa?
Este o întrebare frecventă pe care o primim de la părinţii care ajung în cabinetul psihologului şi atunci apa
re nevoia unei discuţii despre reguli, limite şi consecintele nerespectării acestora. Pot fi mai multe motive care să ne
ghideze către un răspuns la întrebarea de mai sus: regulile nu sunt clare ci interpretabile, nu ţinem pasul cu modul de
gândire al adolescentului, ducem discuţiile în sfera emoţională în momente neadecvate şi pedepsele nu mai funcţio
nează, le oferim totul dea gata lasândui să funcţioneze după principiul plăcerii, nui valorizăm suficient şi atunci
grupul de prieteni devine mai atractiv, dorinţa lor de putere se manifestă la nivelul familiei şi nu de puţine ori cu
succes, îi lăsăm, de multe ori, în grija altor persoane – consilieri, medici etc. când au nevoie de ajutor şi ne pierdem
respectul lor etc.
Stabilirea limitelor şi utilizarea consecinţelor pot fi două strategii pe care părinţii le pot folosi pentru a in
fluenţa comportamentul copiilor. Dacă ne dorim ca adolescenţii să evolueze către adulţi disciplinaţi, responsabili şi
atenţi, trebuie să le oferim ocazia să facă anumite alegeri dar şi să se confrunte cu anumite reguli. Pentru a putea
stabili limite, părinţilor trebuie să le fie foarte clar ce aşteaptă de la copiii lor şi care dintre comportamentele acesto
ra sunt acceptabile. Dacă relaţia părinte copil este una pozitivă  stilul parental democratic  cresc şansele ca acesta
să accepte valorile şi convingerile propuse de adult şi să înţeleagă motivele pentru care i se limitează comportamen
tul. Este mai dificil să influenţăm un adolescent în permanenţă criticat, corectat, admonestat, umilit  stilul parental
autoritar. In aceste condiţii, copilul nu va dori să coopereze cu părintele în rezolvarea problemelor, ba chiar i se va
opune.
Trasarea limitelor poate avea mai mult succes dacă vom avea în vedere câteva recomandări: regulile să
precizeze cu claritate comportamentul aşteptat, să nu fie mai mult de 67, adolescentul să fie implicat în stabilirea
limitelor dar şi a consecinţelor nerespectării lor, regulile să fie modificate în timp  pe măsură ce adolescentul creşte
şi devine mai responsabil, anumite reguli trebuie eliminate şi înlocuite cu altele noi.
La ce ne ajută utilizarea consecinţelor? Consecinţele sunt necesare pentru acele situaţii cînd regulile nu se
respectă. Ele trebuie să fie adecvate etapei de dezvoltare în care se află copilul şi fiecărui copil în parte. Retragerea
sprijinului în diferite activităţi făcute de obicei în favoare copilului, eliminarea unor privilegii precum telefonul,
baniide buzunar. Niciodată nu vom negocia însă nevoile primare de securitate şi iubire ca hrana, adăpostul şi iubirea
care vor fi oferite necondiţionat. Blîndeţea, tonul adecvat, justificarea utilizării consecinţelor, consecvenţa, controlul
felului în care este respectată, aplicarea imediat după apariţia comportamentului problematic, fixarea unor termene
scurte, cîteva ore, maxim o zi, pentru a evita apariţia resntimentelor faţă de parinte – sunt cîteva condiţii care să faci
liteze funcţionarea consecinţelor.
Adolescenţii cărora părinţii leau fixat limite de comportament şi sau confruntat cu consecinţe ce au de
curs din asumarea unor comportamente, îşi dezvoltă abilităţi de control şi au raţionamente solide.

EDUCAŢIA PRIN TOLERANŢĂ ŞI RESPECT
Prof. Zahariea Cristina
Liceul Tehnologic „Emil Racoviță”
Roșiorii de Vede
Toleranţa ar putea însemna faptul de a recunoaşte şi a accepta modul de a fi al altor per
soane sau grupuri, adică faptul de a nu interzice, a nu împiedica şi a nu interveni în comporta
mentul respectivei persoane sau a grupului. Este vorba de respectarea libertăţii celuilalt, a modu
lui său de a gândi, simţi şi acţiona, a convingerilor sale.
Deosebirea fundamentală dintre toleranţă şi indulgenţă constă în faptul că indulgenţa ar
putea fi privită ca un exces de toleranţă, în sensul că, din dorinţa de a nu se leza specificitatea
nimănui, se permite, în numele toleranţei, încălcarea oricărui principiu moral.Orice copil are ne
voie de iubire, respect şi apreciere necondiţionate de performanţele şcolare sau de altă natură.
Respectul, aprecierea, conştiinţa propriei valori, sunt stimuli care încurajează dezvoltarea perso
nală, prevenind şi remediind atitudini şi comportamente deficitare sau problematice.Copiii pe
care îi formăm azi vor avea parte în viaţa lor, de multe schimbări, vor cunoaşte şi se vor acomo
da cu noi locuri, vor asimila mai multe informaţii şi vor fi expuşi unei varietăţi culturale întro
manieră în care nicio altă generaţie nu a făcuto. Pentru a face faţă în această lume diversă şi
complexă va fi nevoie săşi dezvolte capacitatea de a fi toleranţi şi de a manifesta respect.
Toleranţa este abilitatea de a accepta diferenţa dintre noi şi alţii. Această capacitate apare
după ce copilul şia dezvoltat cu succes anumite calităţi: ataşamentul, autocontrolul, perceperea
suferinţei, a durerii; când va putea relaţiona cu alţi copii, simţinduse în siguranţă, controlânduşi
anxietatea; când, întâlnind situaţii şi oameni noi, va concretiza capacităţile, nevoile şi interesele
celorlalţi. Copilul trebuie ajutat să parcurgă drumul de la aşi explica suferinţa celuilalt, de exem
plu, spre a o înţelege. Deosebirea este fundamentală din punct de vedere practic. Aşi explica
înseamnă a cunoaşte condiţiile în care o fiinţă reacţionează întrun anumit fel, pe când al înţele
ge pe cel ce suferă înseamnă a încerca săl alini, a lua măsuri pentru a face să înceteze acea stare.
Dacă explicaţia este o reacţie de natură pur intelectuală, înţelegerea este o reacţie adaptată, com
plexă, a întregii noastre fiinţe, faţă de altul. Respectul este abilitatea de a vedea în noi înşine şi
în ceilalţi valorile. Această abilitate presupune un anumit grad de maturitate socială, cognitivă şi
emoţională. Apare în copilărie şi ne însoţeşte întreaga viaţă. Atât respectul cât şi toleranţa sunt
importante pentru siguranţa copilului. Toleranţa va determina apariţia ideii că este special, valo
ros şi acceptat.
Sunt chiar frecvente conflictele între un anumit elev şi profesor, dobândind în viziunea
celor mai mulţi, caracterul unei „probleme personale”. Adolescenţii devin şi mai necruţători,
pretind să li se ofere posibilitatea de exprimare, de dezbateri legate de temele lecţiilor. Cum tre
buie înţeleasă aici toleranţa ? Acceptarea compromisului oricând şi oriunde este o cale tristă, iar
înţelegerea tradusă prin indiferenţă la tot ce e abatere şi lipsa sancţionării juste nu şiar atinge
scopul . Elevii ocupă imediat terenul lăsat liber şi aduc în favoarea lor un răspuns la replică for
mulat în mod explicit ca un reproş : „Dacă nu e nici o ordine, de ce unul dintre noi ar face excep
ţie?” O toleranţă controlată, corelată cu personalitatea deschisă, dar puternică a profesorului ar
putea stăvili din agresivitatea vârstei. Atitudinea poliţienească ar fi ridicolă şi infructoasă, vizând
un adolescent de optsprezece ani. Necesitatea de autoafirmare şi de tratare de pe un plan apropi
at este mai viu resimţită acum, comparativ cu perioadele anterioare. A oferi elevului adolescent
dreptul la opinie, la susţinerea propriilor idei fără impertinenţă constituie o alternativă ceşi do
vedeşte eficienţa. Să încurajeze discuţia, să nu refuze să recunoască temeinicia opiinilor elevilor,
să recunoască propriile înfrângeri sunt dovezi de înţelegere justă a personalităţii elevului adoles
cent. Indulgenţa nu trebuie însă să degenereze în favoritisme sau să încarce cu sentimente de
frustrare pe cei rămaşi în afara „graţiei”.
Metode susceptibile de a fi aplicate pentru educarea elevilor în spiritul toleranţei:
·
Expunerea poate fi utilizată şi când li se prezintă elevilor unele elemente de ordin

biologic, sau referitoare la drepturile animalelor și omului, la democraţie, la nediscrimina
re.
·
Problematizarea are ca nucleu o situaţieproblemă, având ca temă necesitatea limi
tării toleranţei, fata de plante, animale conflictele valorice, infirmarea unor stereotipuri.
·
Dezbaterea având drept cerinţă esenţială desfăşurarea unei discuţii la care să partici
pe toţi elevii, pe teme ca: necesitatea toleranţei în societatea actuală, limitele toleranţei, documente
ONU, prezenţa unor stereotipuri în societate şi efectele lor asupra relaţiilor interumane.
·
Studiul de caz având drept punct de pornire manifestări de intoleranţă, discriminare
sau excludere, situaţia în care sau confruntat şi se confruntă persoanele sau categoriile de persoa
ne supuse marginalizării, exemple de bune practici.
·
Jocul de rol
·
Brainstormingul
·
Linia valorilor
·
Eseul
·
Proiectul
·
Portofoliul
Activităţile extraşcolare pot contribui şi ele la realizarea acestei dimensiuni a educaţiei.
Întâlniri ale elevilor cu anumiţi invitaţi: specialişti şi activişti în domeniul drepturilor omu
lui, reprezentanţi ai ONG–urilor, persoane aparţinând unor minorităţi naţionale, persoane cu
disabilităţi, reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu deficienţe, reprezentanţi ai diferitelor culte
religioase.
Clubul drepturilor omului, unde sar putea organiza activităţi cu participarea unor invitaţi,
precum şi alte dezbateri pe tema drepturilor omului.
Întâlniri cu elevi aparţinând altor popoare, altor rase sau altor culturi.
Voluntariatul.
Colaborarea cu revista şcolii.
În calitate de cadru didactic, pot contribui la educarea elevilor în spiritul toleranţei prin:
Afişarea întrun loc vizibil din clasă a principiilor care stau la baza toleranţei;
Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Toleranţei;(16 noiembrie 1995 UNESCO )
Întâlniri ale elevilor cu anumiţi invitaţi: specialişti şi activişti în domeniul drepturilor
omului, reprezentanţi ai ONG–urilor, persoane aparţinând unor minorităţi naţionale, persoane cu
disabilităţi, reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu deficienţe, reprezentanţi ai diferitelor culte
religioase;
Iniţierea de activităţi care au în vedere sprijinirea persoanelor aflate în dificultate;
După părerea mea, acţiunea educativă pentru promovarea în cât mai mare măsură a tole
ranţei în rândul viitorilor cetăţeni, ar trebui concepută şi realizată în mod unitar, la nivelul tuturor
şcolilor, sub forma unui opțional.
Printrun exerciţiu repetitiv, spunândui şi arătândui cât este de iubit, copilul se va simţi
acceptat, fiindui mai uşor săi accepte şi pe alţii. În literatura de specialitate sunt menţionate unele
modalităţi de promovare a toleranţei şi respectului la copii, cum ar fi:
Ajutaţi elevul (copilul) să se descopere pe sine, creând situaţii în care el săşi exprime cali
tăţile sau punctele tari!
Creaţi oportunităţi de învăţare despre locuri noi, despre alte culturi, alţi oameni!
Creaţi situaţii în care copilul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor şi celorlalţi!
Interveniţi când auziţi sau vedeţi un comportament intolerant în discutarea problemei apă
rute!
Dezvoltaţi abilităţile de negociere, de rezolvare de probleme, abilităţile de a face faţă situa
ţiilor de criză!
Ajutaţi copilul să cunoască unele căi pozitive de interrelaţionare!
Folosiţi comentariile pozitive pentru a forma şi a reînnoi comportamentul copilului!

Evitaţi să folosiţi instrucţiuni care conţin cuvântul ,,nu”(,,Nu face asta!”). Oferiţile alter
native ajutătoare (,,Fii blând cu colegii tai!”). Acestea vor avea un efect pozitiv!
Oferiţi copiilor un model de toleranţă şi respect! Vor învăţa să fie sensibili şi respectuoşi
cu ceilalţi urmărinduvă pe dumneavoastră cum discutaţi, cum relaţionaţi şi cum îi valorizaţi.
Trăim întro lume în care redescoperirea ideii de toleranţă şi respect este mai necesară ca
oricând. Copiii pe care îi educăm şi îi creştem vor fi protejaţi de violenţă doar dacă aceste con
cepte vor deveni pentru ei nişte deziderate.

