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Importanţa colaborării dintre școală şi familie 
 

prof. Albulescu Cornelia 
Şcoala Gimnazială nr. 24 Timişoara 

 
Creșterea calității în educație este un obiectiv major a eforturilor de eficientizare a 

legăturilor obligatorii dintre școală și familie, elevii fiind beneficiarii direcți ai efortului făcut 
de școala româneasca în acest sens. Este necesară o redefinire a echilibrului educațional 
dintre deciziile luate de școală și inițiativele venite din partea părinților. Este nevoie să se 
treacă rapid de la rolul autoritar și unic al școlii la un sistem de valori umaniste, cu 
importanță pe inițiativa responsabilă venită din toate părțile implicate în educația copiilor. 

Școala trebuie să găsească formele optime prin care cei implicați în acest proces de 
educare să poată să gestioneze resursele umane, să aibă cunoștiințe de psihologie și 
pedagogie, să se poată adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea actuală.  
            În acest sens, școala poate participa și interacționa cu familiile elevilor, poate iniția 
activități utile în școala sau în afara acesteia, școala sprijină actorii implicați pentru a se 
cunoaște pe sine și pentru a înțelege normele moral-civice, poate îmbunățății calitatea vieții 
și performanțele elevilor, poate forma abilități de gândire independentă și critică etc. 
 Pentru a putea fi puse în practică asemenea proiecte, trebuie conjugate eforturile 
tuturor părților implicate: societatea cu realitatea ei situațională, familia, școala cu structurile 
motivaționale și proiective și, nu în ultimul rând, elevul, factorul conștient de importanța 
demersurilor întreprinse pentru creșterea educației sale europene.  

În relația școală – famile trebuie să existe relații de respect, de acceptare reciprocă, de 
simpatie și admirație reciprocă, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare și provocare. 
Relațiile dintre școală, elevi și familiile acestora trebuie să fie bazate pe contact și 
colaborare, peschimb de informații.Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în 
eficientizarea relației școală-elev-familie, este necesar de abordat un stil empatic de 
comunicare între părți, trebuie transpus în psihologia mentală a elevului astfel încât să se 
producă o apropiere între părți. 
 Să nu uităm că a instrui este mai ușor decât să educi, tocmai în acest sens este nevoie 
de colaborare între școală și familie. 

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. 
Parteneriatul între școală și familie și-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat 
dacă s-au respectat anumite condiții de realizare. 

Din ce în ce mai mulți profesori sunt convinși de faptul că implicarea părinților în 
educație trebuie să aibă loc atât la școală, cât și acasă. De aceea: 

Comunicați părinților misiunea, valorile, politicile școlii. Pentru a încuraja 
implicarea părinților, școlile au nevoie să comunice frecvent și clar cu părinții 
și să le ceară părerile în deciziile care-i privesc pe copiii lor (de exemplu, 
disciplinele opționale sau regulamentul școlii). 

Dacă toți copiii au șanse egale pentru succes, atunci școlile trebuie să aibă 
așteptări înalte pentru toți elevii. Acest mesaj va fi explicat părinților și 
elevilor de către director și profesori. 

Solicitați părinților să vă comunice: 

 nevoile lor de informații (despre școală, clasă, profesori, comportamentul copilului lor, 
progrese obținute de copil etc) 

 date despre copil: cum se comportă acasă, relațiile cu alți copii, cum învață acasă, 
regulile de disciplină pe care le respectă și cele pe care nu le respectă. 

 temerile pe care ei le au în legatură cu școala. 
Practicați politica ușilor deschise. Invitați părinții la activități variate, nu doar la 

"ședintele cu părinții". Vor întelege mai ușor obiectivele și practicile 
dumneavoastră. Explicați-le părinților cum și când pot veni la școală să vă 
întîlnească; vorbiți-le despre modul cum faceți anunțurile pentru părinți și 
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despre regulile clasei. 
Elaborați calendarul activităților școlare ale elevilor, dar și un calendar cu 

activități la care pot participa părinții. Oferiți-l la începutul anului școlar și 
retrimiteți-l și la începutul semestrului al II-lea. Imaginați activități care să-i 
surprindă plăcut pe părinți și mai ales, care să le dea posibilitatea să-și pună în 
valoare calitățile personale sau pe cele de părinte. Creativitatea 
dumneavoastră va provoca orice părinte, indiferent cât va fi de ocupat! La 
sfârșitul semestrului sau al anului școlar nu premiați doar elevii, ci și părinții 
cei mai activi. Acordați diplome acelora care s-au implicat. 

Creați un mediu confortabil în timpul întâlnirilor cu părinții, astfel încât aceștia să 
se simtă liberi să își exprime opiniile, să vă adreseze întrebări, să facă 
recomandări și să împărtășească informații.  

Asigurați-vă că părinții știu cum să-și ajute copilul acasa. Discutați cu ei despre 
cum tabilesc regulile. Realizați împreună cu elevii pliante, afișe cu informații 
utile pentru părinți! 

Folositi periodic un chestionar privind interesele părinților, de exemplu pentru 
subiectele următoarei întâlniri. Astfel, puteți planifica împreună urmatoarea 
întâlnire. 

Asigurați părinții de respectul și încrederea acordate; esențială este și asigurarea 
confidențialității. 

Vă este util să rețineți  faptul că orice părinte dorește ce este mai bun pentru 
copilul lor. Părinții sunt cei mai puternici apăratori ai copilului, fiind 
fundamental pentru rolul de părinte. Informați-l despre drepturile părinților! 

 „ Școala pentru a da roade are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea cu 
părinții. Educația dată în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace dacă familia e 
ostilă și indiferentă.” H.H. STERN- Educația părinților în lume 
          În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, școala și familia, trebuie să aibă 
același scop - formarea personalității umane integrale și armonioase. 
 
BIBLIOGRAFIE : 
 
Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, EdituraAramis, București, 2004  
 



Școala Gimnazială Nr.28 Galați / Familia mea 2018-2019 

6 

Părinţi responsabili şi copii fericiţi 
 

Banea Laureta Speranţa 
Grădiniţa cu PP nr. 4 Măcin, Tulcea 

 

Fiecare copil este diferit și fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca 
părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă 
provocărilor folosind abordarea apreciativă. Din perspectiva UNICEF, educația parentală 
este un serviciu pe care statul trebuie să-l ofere părinților pentru ca aceștia să poată să-și 
îndeplinească rolul. 

Studiile de specialitate au demonstrat că o bună pregătire a părinților, ca responsabili 
primordiali pentru creșterea, educarea și îngrijirea copiilor lor, contribuie la un parcurs șco-
lar mai îndelungat al copiilor, la o sănătate mai bună și la formarea deprinderilor necesare 
pentru o viață sănătoasă a copiilor lor, la o protecție adecvată împotriva violenței, abuzurilor 
și neglijării, la o participare reală, adecvată vârstei, a copiilor la viața familiei și a comuni-
tății. 

Proiectul Strategiei naționale de educație parentală 2018-2025 a fost supus con-
sultării publice în perioada 11 iunie – 10 iulie 2018. Obiectivul general al strategiei este de a-
i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge potenţialul maxim de 
dezvoltare şi pentru a deveni un adult responsabil 
Obiectivele specifice sunt următoarele: 

Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi coerent, intersecto-

rial de educaţie parentală 

Elaborarea şi revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea abilităților şi competențelor 

parentale şi racordarea la standardele internaționale privind respectarea și promovarea drep-

turilor copilului 

Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor/

reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor (ca viitori 

părinți). 

Educaţia părinţilor este o dimensiune a educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor, 

ei acordându-i-se astăzi o foarte mare importanţă , deoarece presupune responsabilizarea 

părinţilor pentru viaţa familială şi pentru sănătatea mintală şi morală a copiilor lor. 

Trăim într-o lume bulversată de informaţie şi de contactul cu prea multe adevăruri, 

din care nu ştii pe care să-l alegi.Totuşi , copilul are ca principale modele de viaţă pe părinţii 

săi. Familia trebuie să înţeleagă importanţa rolului său în educaţia şi viitorul copiilor, necesi-

tatea unei implicări active în relaţia cu programele şi activităţile şcolare. Este recomandată 

menţinerea vie şi întărirea relaţiei părinţi-şcoală. Aşa cum există şcoală pentru cei mici, este 

la fel de normal să existe şi pentru parinţii care să clarifice multe din aspectele legate de dez-

voltarea copilului. Succesul relaţiei presupune un parteneriat real , o comunicare eficientă şi 

un mod adecvat de lucru în echipă. Efortul pe care îl depun parinţii în acest sens este mai 

important decat poziţia altor factori cum ar fi cei materiali. Lipsa dialogului părinte-copil 

este resimţită de către majoritatea cadrelor didactice - cu greu se pot stabili relaţii bazate pe 

încredere şi respect în activitatea şcolară dacă acest gen de relaţie nu este cultivat în mediul 

familial aşa cum se întamplă în majoritatea cazurilor. 

Învaţarea de roluri care să asigure o bună dezvoltare a copilului este un motiv în plus 

de stabilire a unei relaţii de reciprocitate între părinţi şi cadre didactice. Nimeni nu deţine 

adevărul absolut la problemele celor tineri, dar calea spre rezolvarea lor se află în strânsa 

colaborare a celor două părţi. 

Relaţia şcoală-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării 

copilului. Prima zi de şcoală este cea mai importantă sărbătoare din viaţa copilului şi a fami-
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liei.Trecerea de la joacă la lecţie cere concentrare, eforturi de voinţă şi de răbdare din partea 

copilului. De aceea este bine ca părintele să-i fixeze un program zilnic cu o siestă recreativă 

sau somn, teme şi activităţi care-i plac.Cel mai bun îndemn pentru lecţie este climatul famili-

al, unde părinţii muncesc cu voie bună. 

Unii părinţii ţin neapărat să-şi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind 

chiar să le impună o anumită profesie. Din această cauză şcolarul intră în conflict cu posibil-

ităţile lui de efort, fiind supus unei supraîncărcări ce poate avea repercursiuni de natură 

psihică. 
Părinţii se străduiesc să fie cât mai buni cu copiii lor. Muncesc pentru a reuşi să le 

ofere celor mici, ceea ce poate lor, le-a lipsit. Se constată uneori, însă, un uşor dezechilibru 
între ceea ce părinţii oferă copiilor şi nevoile reale ale acestora, nevoi de comunicare, afecţi-
une şi siguranţă. Părinţii fac totul pentru a-i educa pe cei mici, atât cum ştiu şi cât pot de 
bine. Acest ,,totul” semnifică pentru fiecare părinte, altceva. Adultul îşi construieste o strate-
gie educativă pe masură ce copilul său creşte, strategie care fie se aseamănă cu cea adoptată 
în copilarie de părintii lui, fie este opusă acesteia. Această practică educativă este dependentă 
de nivelul de cunoştinţe al părintelui, de atitudinile şi convingerile sale, de concepţia acestuia 
despre lume şi viaţă. 

Stilul parental adoptat în educatia copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării 
psihice a acestuia, principalele domenii comportamentale care o definesc fiind cel cognitiv şi 
social-afectiv. Este adevărat că vorbind despre interacţiunea părinţi-copii se au în vedere atât 
influenţele părinţilor asupra copiilor, cât şi ale copiilor asupra părinţilor. Influenţele exerci-
tate de ambele părţi pot lua forma unei ,,spirale” relaţionale a cărei continuitate depinde însă 
de eficienţa stilului educativ parental. Este unul din factorii care influenţeză calitatea inter-
acţiunii părinte-copil. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  REGIONAL  ,,FAMILIA MEA”,  
înscris în C.A.E.R.I. 2019 , Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3016/09.01.2019  

cu nr. 1202, pag.41 
 Ediţia  a VIII-a, 2018-2019 

Berdilă Anica, Școala Gimnazială Nr.28 Galați 
Domeniul: Domeniul Cultural-artistic, culturi și  civilizații 
Perioada de derulare: ianuarie-iulie, 2019 
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi, 
                    Asociaţia Părinţilor Scolii Nr. 28 Galaţi. 
Principalele activități: 
 A1- Atelier pentru părinţi : ,,Construim familii puternice”, activitate realizată de cadrul 
didactic în colaborare cu psihologul şcolar, medicul sau asistentul medical şcolar-în fiecare 
şcoală parteneră.     
A2-Activitate comună părinţi-copii ,,Părinţi voioşi lângă copii frumoşi”. Exemplificăm: 
desfăşurarea unor ateliere de pictură,  joc de rol, citire pe roluri, recitare, interpretare vocală 
şi/ instrumentală, jocuri , plimbare în aer liber,cros în familie etc.– în fiecare şcoală 
participantă. 
 A3 - Expoziţie cu tema  ,,Familia mea”- în fiecare şcoală participantă; 
 A4- Concurs pentru copii ,,Familia mea”-Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi; 
 A5- Realizarea broşurii ,,Construim familii puternice”. 
Județe implicate în proiect: 27 de județe și municipiul București.  
Participanți în proiect: 
2640 preșcolari și  elevi,  
176 de cadre didactice din 67 instituții de învățământ, din  27 de județe și municipiul 

București.  
Buget și sursa de finanțare: 500 lei, resurse proprii pentru imprimare diplome, tipărirea 
broșurii. 
Premii: 
număr de premii acordate 61, adică 16 % din numărul total de participanți la concurs. 

Rezultate obținute: 
1. minim 600 de părinţi  cunosc sarcinile secvenţiale în creşterea, dezvoltarea şi educaţia 

copilului;  
2. cel puţin 600 de copii vor relaţiona mai  eficient cu proprii părinţi; 
3. realizarea a 67de expoziţii cu lucrări literare şi /artistico-plastice ale copiilor care să re-
flecte fidel mediul familial în care trăiesc;  
4. realizarea  broşurii  ,,Familia mea.Toți pentru unul și unul pentru toți!”, GALAȚI- 2019, 
(ediţie CD-ROM). 
5. comunicare, conlucrare optimizate cu parteneri locali din domeniul educaţiei şi  al 

învăţământului; 
6. competenţe ale cadrelor didactice aplicabile în activitatea cu copiii şi părinţii acestora;  
7. îmbunătăţirea imaginii instituţiei la nivel local şi regional. 
Promovare și diseminare:  
- completarea bazei de date pe site-ul proiectului http://festivalulfamiliei.webs.com cu ca-
drele didactice  participante; 
-  organizarea a  67 de expoziţii în şcoli de către cadrele didactice implicate; 
-  postarea broşurii pe site-ul  şcolii http://www.scoala28gl.ro/proiecteregionale, pentru a 
putea fi vizualizată/descărcată. 
Anexe la raport: 
lista cu membrii echipei de proiect; 

lista cu cadrele didactice  participante, cu datele de contact.  

http://festivalulfamiliei.webs.com/
http://www.scoala28gl.ro/proiecteregionale,
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MESERIA DE PĂRINTE 
 

profesor învăţământ primar Blăguţiu Cornelia, Colegiul Naţional "Octavian Goga", 
Sibiu 

 
 Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi prin 
complexitatea ei, pune în faţa oamenilor de toate vârstele noi probleme de ordin economic, 
cultural, ştiinţific. Acestei societăţi trebuie să-i facă faţă copilul de azi şi familia sa. Educaţia 
este chemată să găsească soluţii, prin care omul să se adapteze rapid şi eficient la societatea 
viitorului. Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al 
personalităţii propiilor copii se menţine toată viaţa.(M. Golu) 
 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta direct, 
prin acţiuni dirijate, sau indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, 
precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Cei şapte ani de acasă constituie 
primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra celor mici. Este unanim recunoscut 
faptul că strategiile educative la care se face apel în familie determină în mare măsură 
dezvoltarea personalităţii, rezultatele şcolare, comportamentul socio-moral. 
 Se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grija excesivă, severitatea 
excesivă şi indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, 
dependenţi, greu adaptabili. Principala consecinţă se exprimă într-un comportament lipsit de 
iniţiative, instalarea unei temeri nejustificate de acţiune şi mai ales de consecinţele ei, 
timiditate exagerată. În cazul în care avem de a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi, care 
trec de la asprime exagerată, la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în 
exprimare, tulburări de echilibru emoţional şi afectiv. Unii părinţi ţin să-şi vadă realizate 
propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună o anumită profesie. Grav este şi dezinteresul 
faţă de educaţia copilului. Dacă tatăl este prea exigent, iar mama prea indulgentă, nu se poate 
realiza educaţia, în subconştientul copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Când ambii 
părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de 
neîncredere în forţele proprii, va fi impulsiv, gata de apărare sau se va lăsa pedepsit pentru 
orice. Afirmând că "facem totul ca să scoatem din el un om deosebit" sau "trebuie să facă 
ceea ce eu nu am făcut pentru că nu am avut condiţiile necesare", părinţii trebuie să înţeleagă 
că, dincolo de intenţia bună, maniera în care procedează poate să conducă la rezultate 
contrare celor scontate. 
 Metoda cea mai adecvată pentru educaţia celui mic este dialogul constructiv, care 
poate avea loc în orice împrejurare. Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel 
putându-se afirma. O educaţie sănătoasă, fără corecţii punitive, îl poate face să devină 
deschis la nou, adaptabil, creativ, comunicativ, tolerant, responsabil, împlinit şi fericit. 
Putem ajunge la aceste finalităţi prin parteneriat educaţional, şcoală-familie, motivare 
individualizată. Singura investiţie de valoare, niciodată falimentară, este investiţia pentru 
mintea şi sufletul copilului. 
 Concluzia este aceea că şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în care 
să se simtă în siguranţă. Pentru aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, 
destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciuni. Va simţi că 
părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează 
şi că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă la şcoală. În acelaţi timp el are nevoie de un 
cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-şi închipuie că libertatea lui e fără 
margini şi totodată să ştie că părinţii săi împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. 
 Este folosită, încă, pentru a disciplina bătaia! Se vehiculează adesea ideea pe mine mă 
doare mai tare decât pe tine, spusă fie ca o scuză, fie ca o acuză. Trebuie certată fapta, nu 
copilul! Aşa va şti că de el depinde dacă face ceva bine sau rău. Ceea ce nu acceptă noua 
societate şi noile generaţii este disciplina corporală. Sunt multe altfel de metode de a educa, 
încât empirica urechere sau lovire nu mai constituie decât o degradare umană de cea mai 
joasă speţă.  Bătaia nu înseamnă tărie, ci o mare slăbiciune a celui ce o aplică. Disciplina 
este necesară şi cu ajutorul ei educăm eficient şi corect, atât timp cât ea nu înseamnă 
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reprimare şi tiranie. Disciplina creează caractere puternice, iar un caracter este o voinţă 
perfect educată. (Novalis) 
 Meseria de părinte este cea mai dificilă, dar şi cea mai uşoară meserie din lume. Este 
uşoară pentru că se face cu iubire, şi este dificilă pentru marea-i responsabilitate. 
Comunicarea pozitivă, fără ameninţări, fără contraziceri, fără etichetări şi indiferenţă, ironie, 
neatenţie, permanentă nemulţumire şi reproşuri, umiliri şi neîncredere, îl ajută pe părinte să-
şi înţeleagă copiii, să comunice eficient, să prevină conflictele sau să le rezolve paşnic. 
   A creşte şi a educa un copil este o operă care cere multă dragoste, dar aceasta nu 
exclude raţiunea, bazată pe cunoştinţe precise. Să conduci către maturitate o fiinţă umană nu 
e deloc simplu: eforturile, descurajările, temerile, slăbiciunile fac drumul foarte greu. Pe 
acest drum părinţii vor găsi un real sprijin în oamenii şcolii - învăţători şi profesori. 
 
Bibliografie: 

Teodor Cozma, Psihologie, fundamentele educaţiei, 2002 
James Dobson, The strong-willed child 
Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, 2001 
M. Golu, Dinamica presonalităţii, 1993  
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Nu sunt prea mic... 

 

Borcilă Cristina Daniela 

Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” 

 

Copilăria este perioada în care dezvoltarea psihică a copiilor cunoaşte salturi deosebit 
de importante. Părinţii, educatorii şi persoanele din jurul copiilor au datoria de a orienta, 
sprijini şi contribui la dezvoltarea lor. Pentru a educa micul şcolar trebuie mai întâi de toate 
să îl cunoşti, să îl înţelegi, să ştii cum să te apropii de el pentru a-i câştiga încrederea şi a-i 
stimula receptivitatea. 

Copilul de azi are o dezvoltare mai rapidă, influenţat fiind de familie, de mediul 
social, de mijloacele de informare în masă care se află la îndemâna tuturor. Pe cât de mult ne 
dorim să ne răsfăţăm copiii atunci când sunt bebeluşi, pe atât de responsabili îi dorim în ado-
lescenţă. Prea puţini părinţi înţeleg că este mai dificil să schimbi un comportament decât să-l 
formezi. Stabilirea unor reguli de bun simţ nu înseamnă îngrădirea ,,personalităţii”copilului, 
aşa cum cred mulţi, ci îi oferă nişte repere care să –l ghideze pe drumul unei dezvoltări ar-
monioase. Responsabilizarea unui om începe din copilărie, mai exact de când bebeluşul nos-
tru drag începe să facă primii paşi. Fiecare părinte doreşte să-i ofere copilului său lumea în-
treagă, însă specialiştii ne atrag atenţia că ,,şi el trebuie să ofere ceva lumii înapoi”. 

Trăsăturile fizice şi psihice ce caracterizează o anumită vârstă constituie particular-
ităţile de vârstă, iar faptul că fiecare copil este o invidualitate aparte, caracterizată prin 
trăsături fizice şi psihice proprii, ne obligă să cunoaştem trăsăturile individuale ale acestora. 

Fiecare membru al familiei, inclusiv copiii după o anumită vârstă, trebuie să-şi aducă 
o contribuţie, cât de mică, la treburile gospodăreşti. Aceasta este o lecţie importantă pe care 
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copiii trebuie s-o deprindă de la părinţi. În societatea actuală, tot mai mulţi părinţi au căpătat 
convingerea că treburile casnice sunt o povară pentru copii, în condiţiile în care cei mici au 
din ce în ce mai multe teme şi pot opta pentru activităţi extraşcolare mult mai educative. Alţi 
părinţi preferă să facă singuri ordine, pentru că celor mici le ia mult prea mult timp sau gân-
desc că trebuie să se bucure de joacă şi de perioada copilăriei, în care sunt lipsiţi de re-
sponsabilităţi. Atribuirea unor „îndatoriri" casnice este însă una dintre cele mai bune metode 
de a responsabiliza un copil. Prin intermediul lor, părinţii îi arată că membrii familiei trebuie 
să colaboreze pentru bunul mers al casei şi că fiecare dintre ei trebuie să aducă o contribuţie 
în acest sens. Pe lângă sentimentele de cooperare şi de responsabilizare pe care le creează, 
treburile casnice au şi avantajul că îl fac pe cel mic mai îndemânatic. A implica un copil în 
treburile casnice este un lucru nu doar util, ci şi necesar.  

Rolul unui părinte este de a ajuta copilul să capete încredere în el, să simtă că 
aparţine lumii din care face parte, că are o contribuţie la clădirea acesteia şi că este valorizat 
pentru respectiva contribuţie. Un copil nepregătit poate deveni un adult inadaptat, care învaţă 
să se integreze târziu, suferind sau folosindu-i pe ceilalţi. Copiii învaţă nu doar prin reguli, ci 
prin comportamentul şi prin valorile transmise de adulţi. Dacă toată familia participă la 
treburile casnice, copilul nu va trebui forţat să le facă, pentru că-şi va dori să participe şi el. 
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PROIECT DE EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ 
 

„EXPLORATORI PE TĂRÂMUL EMOȚIILOR” 
  

prof. Bordianu Cristina, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, jud. 
Botoșani 

 
                                                             
ARGUMENT: Teoriile moderne arată faptul că cel mai important predictor al adaptării cu 
succes la viața de adult a tinerei generații nu este potențialul cognitiv al acesteia ori notele 
obținute în timpul școlarității, ci abilitatea de a institui relații cu cei din jur, de a gestiona în 
interes emoțional propriu aceste relații, cu alte cuvinte, de a dobândi ceea ce se numește 
inteligență emoțională. Aceasta reprezintă capacitatea de a recunoaşte propriile emoţii şi 
sentimente, dar și pe cele ale celorlalţi, cu scopul de a realiza un bun management al 
impulsurilor spontane proprii, precum şi al celor apărute în relaţiile cu semenii. Inteligența 
emoțională este o condiție a reușitei în viață, a succesului profesional și a unei vieți person-
ale armonioase. Ea are putere transformatoare asupra ființelor și implică stăpânire de sine 
(echilibru interior sau autocontrol), motivaţie, empatie şi sociabilitate. 

Prin activitățile propuse, proiectul educaţional „Exploratori pe tărâmul emoțiilor” îşi 
propune să îi înveţe pe elevi că emoțiile negative pe care le experimentează sunt firești, fac 
parte din normalitatea ființei, dar e important ca ei să le conștientizeze, să le identifice corect 
și să le numească. Și mai important este însă ca ei să învețe să le gestioneze eficient, 
productiv, pentru a trăi în armonie cu ei înșiși și cu lumea. Obiectivul-cheie este ca elevii să 
deprindă complicata strategie a convertirii emoțiilor negative în unelte care generează 
comportamente constructive, adaptative. 

Prin jocuri de rol, dezbateri, ateliere creative, activități de formare cu părinții, activități 
comune elevi-părinți, ne propunem să-i determinăm pe elevi să se împrietenească cu 
emoțiile, să învețe să le controleze în interesul stării lor de bine, să se deschidă în 
comunicarea cu părinții și cu profesorii pentru gestionarea unor situații emoționale de criză, 
să-și dezvolte creativitatea transpunând emoțiile în artă (folosind drept instrumente cuvântul 
și imaginea), să dezvolte comportamente prosociale și să-și formeze competența de a-și 
autogenera emoții pozitive. 

 
SCOPUL proiectului constă în dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor 

pentru a ști să abordeze eșecurile, să-și rezolve propriile probleme existențiale, în vederea 
dezvoltării unei personalități armonioase. 

 
OBIECTIVE: 
Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a emoţiilor pozitive/ negative, a sentimentelor, 

reacţiilor manifestate la ei şi la cei din jur (să le identifice și să le numească, să le 
lege de contextele în care apar în mod tipic, de indicii nonverbali); 

Verbalizarea unor situații cu încărcătură emoțională; 
Exersarea unor modalități de management al emoțiilor negative prin autocontrolul 

impulsivității, toleranță la frustrare etc.); 
Dezvoltarea capacităţii de empatie şi de respect, de înţelegere şi acceptare a 

sentimentelor celorlalţi; 
Recunoaşterea faptului că între evenimente şi emoţii intervin gânduri iraţionale, care pot 

fi controlate (credințele iraționale care produc emoții disfuncționale și 
comportamente dezadaptative pot fi înlocuite cu cogniții raționale, adaptative); 

Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii prin exersarea modalităților de 
gestionare a propriilor emoții (depăşirea emoţiilor care inhibă şi controlarea celor 
care îi stimulează exagerat); 

Promovarea comunicării deschise între elevii aceluiaşi colectiv prin stimularea unei 
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comportamente dezadaptative pot fi înlocuite cu cogniții raționale, adaptative); 
Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii prin exersarea modalităților de 

gestionare a propriilor emoții (depăşirea emoţiilor care inhibă şi controlarea celor 
care îi stimulează exagerat); 

Promovarea comunicării deschise între elevii aceluiaşi colectiv prin stimularea unei 
interrelaţionări eficiente; 

Implicarea activă a părinților și a cadrelor didactice în procesul de dezvoltare emoțională 
a copiilor; 

Valorificarea valențelor artistice ale copiilor în exprimarea emoțiilor; 
Organizarea unei expoziții cu creațiile literare ale copiilor și cu cele plastice; 

 
GRUP ȚINTĂ & BENEFICIARI  
Grupul țintă îl constituie elevii clasei a V-a B, a VI-a A; 
Beneficiari direcți: elevi de clasa a V-a B și a VI-a A; 
Beneficiari indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea școlară; 
 
RESURSELE PROIECTULUI: 

 umane: cadre didactice, elevi, părinți, comunitatea școlară; 
materiale: coli A4, creioane, carioci, jetoane cu emoţii scrise, tablă, computer, 

videoproiector, instrumentar artistico-plastic etc.; 

                                     DIAGRAMA GANTT A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 
 
 

 
 

 

  
Nr 
crt 

  
Obiectiv 
specific 

  
Activitatea 

propusă 

Luna 
februari
e 2019 

Luna 
marti

e 
2019 

Luna 
aprilie 
2019 

Luna 
mai 

2019 

  
Responsabili 

activitate 

1. 
  

Verbalizarea 
situațiilor cu 
încărcătură 
emoțională; 
Recunoaștere
a emoțiilor 
pozitive și 
negative, 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
empatice; 
  

*„Să 
explorăm 
tărâmul 
emoțiilor!”; 
* „Periplu 
în lumea 
personajelor 
literare  
emoționate 
și… 
emoționante
”; 

  
  

  
  

    Prof din echipa 
de proiect, prof. 
de sprijin, 
psiholog școlar 

2. Ghidarea 
părinților în 
identificarea 
unor 
modalități de 
a-și ajuta 
copiii să facă 
față emoțiilor 
negative 
  

*„Ce fel de 
părinte sunt 
eu și cât de 
mult îmi 
cunosc 
copilul? 
– activitate 
de formare 
cu părinții; 

    
  

    Prof 
formator, 
psiholog școlar 
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REZULTATE SCONTATE: 
 creșterea calității învățământului, prin abordarea unor teme care vizează 

dezvoltarea socio-emoțională a elevilor; 
 consolidarea parteneriatului școală-familie, pe direcția sprijinului acordat 

copiilor în gestionarea unor situații emoționale critice; 
IMPACTUL PROIECTULUI: stimularea copiilor pe direcția unei exprimări emoționale 
deschise, autentice, spontane și descoperirea abilităților empatice, antrenarea conduitelor 
prosociale; 
EVALUARE:  
 Chestionare 
 Fotografii, pliante 
 Expoziție cu lucrările elevilor 
DISEMINARE: 
 Distribuirea de pliante către părinții elevilor; 
 Articol în revista „OCTOGON”. 
SUSTENABILITATE: valorificarea experiențelor dobândite și în cazul altor proiecte; 
realizarea de activități, proiecte în parteneriat școală-familie, care să stimuleze potențialul 
creativ al copiilor, ca expresie a universului lor emoțional. 

  
3. 
  
  
  
  
  

Exersarea  
unor 
modalități de 
management 
al emoțiilor 
negative prin 
autocontrolul 
impulsivității
, toleranță la 
frustrare și 
promovarea 
interrelaționă
rii eficiente; 

*„Învățăm 
să ne 
controlăm 
emoțiile, 
pentru a ne 
simți mai 
bine cu noi 
înșine!” 
  

        Prof 
formator, 
psiholog școlar 

4. Valorificarea 
valențelor 
artistice ale 
copiilor în 
exprimarea 
emoțiilor; 

*„Șevaletul 
emoțiilor 
mele” – 
ateliere 
creative 
copii-
părinți; 

        Prof 
formator, 
diriginți, 
psiholog școlar 

5. Implicarea 
activă a 
părinților și a 
cadrelor 
didactice în 
procesul de 
dezvoltare 
emoțională 
a copiilor; 

*„Să ajutăm 
copiii să 
depășească 
momentele 
critice!” – 
activitate de 
formare cu 
părinții 

        
  

Prof 
formator, 
psiholog școlar 
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Puterea familiei 
 

 
prof. înv primar Buzilă Sanda-Raveca 

Şcoala Gimnazială,,Iacob şi Ioachim Mureşanu” 
 

Secole  de-a  rândul, familia a însemnat totul, a fost primul nucleu al civilizaţiei, a 
însemnat stabilitate. Pentru a supravieţui oamenii au fost nevoiţi să se grupeze şi să trăiască 
în grupuri sub denumirea de triburi, apoi de familie.  

În ceea ce priveşte societatea actuală, aceasta  tinde să  minimizeze  rolul familiei, în 
cadrul societăţii, simţindu-se o tendinţă de slăbire a relaţiilor de familie, însă ea este şi va fi  
în continuare acea comunitate restrânsă a societăţii care are un rol deosebit în dezvoltarea 
socială a indivizilor, va însemna în continuare un reper de stabilitate pentru societate. Famil-
ia contemporană, deşi trece printr-o perioadă dificilă marcată de schimbări determinate de 
probleme economice, prin confruntarea cu noi valori, de un nou mod de viaţă cere o re-
vizuire a comportamentului familial. 

  România, este recunoscută pretutindeni ca o țară cu  puternică tradiție și chiar un 
cult al familiei. Însă pierderea valorilor tradiţionale, împletită cu criza spirituală, cu 

tendinţele apusene, cu pierderea credinței în Dumnezeu, ne determină să privim problema 
familiei cu mult mai  multă  seriozitate decât a fost privită până acum. Deşi familia 
românească a traversat o perioadă de schimbare, în continuare avem un model de familie 
democratică, deschisă spre nou, mai liberă, mai bine conectată la realitate şi deschisă spre 
exterior. În ciuda dificultăţilor cu care se confruntă, familia va rezista, chiar şi cu preţul unor 
restructurări de roluri şi de responsabilităţi, întemeiată din nevoia umană de dialog şi 
comuniune, de comunicare şi empatizare, şi având ca raţiuni esenţiale ale existenţei ei 
afecţiunea şi înţelegerea reciprocă. 

  Într-adevăr există şi sceptici care susţin că, din cauza schimbărilor profunde 
manifestate asupra întregii lumi, a societăţii în general şi a individului în special, ea se va 
afla într-un „declin continuu” către disoluţie şi dispariţie, făcând loc altor combinaţii 
familiale, mult mai maleabile, mai permisive şi fără a avea asupra lor presiunea unor 
responsabilităţi precise, precum sunt cuplul deschis, uniunile conjugale libere, având la bază 
înţelegeri sau contracte prenupţiale, multe dintre rolurile jucate de ea de-a lungul timpului 
fiind preluate de către „alte instituţii şi actori sociali”. 

Apariţia familiei a fost determinată de satisfacerea unor necesităţi, dar şi pentru re-
alizarea unor scopuri clare născute din trebuinţele fiecăruia, dar şi din obligaţii so-
ciale.Aceasta adăposteşte mai multe suflete ce bat la unison, mai multe persoane unite prin 
legătura indestructibilă a sângelui, dar si a dragostei, dar poate reprezenta la fel de bine prin  
reunirea  vârstelor diferite  şi un potenţial conflict între generaţii. Pentru evitarea acestui fe-
nomen este nevoie de o inteligenţă şi de o strădanie continuă de a ne modela pe noi înşine 
printr-un adevărat act de voinţă, de educaţie si de forţă morală. De asemenea,  reprezintă acel 
loc numit ,,acasă”,un refugiu în jurul căruia gravitează sclipiri de îmbrăţişări tandre, unde 
inimile bat la unison, unde toţi luptă unul pentru celălalt. Este  lumea iniţierii, a metamor-
fozării în care minunile nu încetează să se ivească. Unde ar mai putea o micuţă linie roşie să 
capete un sufleţel viu şi după nouă luni întunecate să se transforme  într-una dintre cele mai 
perfecte creaturi existente, decât în acest mediu propice de viaţă numit ,,FAMILIE’’? Este o 
comunitate aparte  în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, iubeşte, 
se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Este primul cadru social care pregăteşte copilul 
pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându
-i simţul ierarhiei şi al ordinii. Familia reprezintă cel mai înalt rang al respectului, al dem-
nităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, 
care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. formându-se  
şi reglându-se  primele interacţiuni dintre copil şi mediul social. 
           De când în negura oarbă ce a fost odată lumea a apărut prima sclipire a unei stele, s-a 
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ştiut că familia va reprezenta un întreg ce defineşte cel mai bine iubirea, grija, educaţia. Fa-
milia poate lua forma unui cuib, un cuib construit din greu, pai cu pai,frunză cu frunză, lacri-
mă cu lacrimă de două persoane care călătoresc în aceeaşi barcă pe oceanul lumii, de două 
persoane dornice să-şi aducă în golul din suflet o bucăţică de rai. Aici se formează cele mai 
trainice relaţii interumane între generaţii şi temperamente diferite, un climat propice pentru 
creşterea, educarea şi formarea copiilor. Aici ,,în sânul familiei”, individul este aşteptat, este 
preferat, este înţeles, preţuit, respectat, i se cere părerea, sfatul, opinia.” (Mitrofan, I., Mitro-
fan, N., 1991). 

Familia poartă cea mai mare responsabilitate în creşterea şi educarea copilului, care 
la naştere nu este altceva decât o fiinţă dependentă de mama sa şi căruia până după vârsta 
majoratului i se satisfac toate nevoile de la cele mai simple la cele mai complexe de către 
familie. Procesul de dezvoltare este de lungă durată începând din prima zi de viaţă şi până 
după vârsta majoratului, când copilul se desprinde de familie şi este independent i se for-
mează o conduită pozitivă prin modelul şi absorbţia comportamentelor părinteşti, deter-
minând dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. Prin socializarea din cadrul familiei 
copilului îi sunt inoculate valorile, motivaţia şi comportamentele specifice ascensiunii so-
ciale.. 
              Cei mai importanţi factori care menţin familia unită sunt stima cunoaşterea şi 
iubirea reciprocă, dorinţa partenerilor de a duce o viaţă comună, implicarea acestora în asig-
urarea condiţiilor optime de viaţă pentru creşterea şi educarea copiilor, comunicarea aut-
entică între membrii familiei, cooperarea, existenţa unei locuinţe proprii şi a unor venituri 
satisfăcătoare. O familie armonioasă are un mod de viaţă echilibrat datorită deschiderii şi 
dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în mod complet rolurile în cadrul familiei. 

Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interi-
oare ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Când 
neînţelegeile şi conflictele devin constante caracterizate printr-o încărcătură emoţională neg-
ativă, relaţiile de comunicare se întrerup şi apar primele tulburări de personalitate, cel mai 
lezat fiind copilul.Greu va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între pri-
eteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate, cineva crescut de nişte părinţi care nu 
au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere 
afecţiune. Se va adapta greu. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, de-
pendenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca sub-
strat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

Pentru a evita aceste situaţii nedorite educaţia parentală vine în sprijinul părinţilor 
prin activităţi voluntare de dezvoltare a aptitudinilor de părinţi.Educând părinţii, aceştia 
învaţă să-şi educe mai bine copiii fiind mai aproape de idealul familial ,,toţi pentru unul şi 
unul pentru toţi” 

Cei şapte ani de acasă îşi lasă amprenta pentru toată viaţa omului, deschizându-i 
calea spre producerea sinelui prin interiorizarea valorilor familiale, valorilor naţionale şi a 
celor general umane. Familia ne învaţă a iubi, a fi oameni, a colabora, a munci, a crea fru-
mosul, a perpetua tradiţiile spiritualităţii, eticii şi moralei creştine.  
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PROGRAM 
DE EDUCATIE PARENTALĂ 
„PARINTE DE SUCCES” 

Coordonator: 
Prof. consilier Catalan Florentina 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Depărăţeanu”, roşiorii de Vede, Teleorman 
 

An școlar: 2018-2019 
Argument 
            Modificările profunde şi rapide din mediul social, marcate de perioada post-
modernităţii, au efecte semnificative şi în spaţiul familial. În acest context, părinţii şi cei care 
îngrijesc copiii sunt puşi, deseori, în situaţia marcată de nevoia de ajutor extern. Sunt părinţi 
care îşi exprimă singuri această nevoie, simţindu-se depăşiţi în anumite situaţii, dar sunt, din 
păcate, mult mai mulţi care nu fac acest lucru, efectele fiind vizibile, fără prea multe eforturi, 
în jurul nostru. 
 Un bun părinte presupune deţinerea unor competenţe parentale în scopul de a crea 
autonomie copiilor. A avea copii pregătiţi să se adapteze într-o lume aflată în permanentă şi 
rapidă schimbare necesită o implicare corespunzătoare din partea celor care oferă educaţie. 
În acest sens, fiind primii profesori ai copilului, părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea 
copiilor, fiind datori să le asigure nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial 
afectiv şi moral. Pentru a putea realiza toate acestea părinţii au nevoie ei înşişi de a se educa 
permanent, de a-şi dezvolta abilităţile, astfel încât să poată oferi la rândul lor educaţia de 
care au nevoie copiii. Ca să poată să înţeleagă dezvoltarea copilului şi să înveţe cum să 
reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea, părinţii au nevoie de competenţele 
respective, au nevoie de educaţie în acest sens. Educaţia, definită în termeni foarte generali, 
este un proces  al cărui scop esenţial este de a înlesni o anumită modificare de 
comportament. 
            Pentru a veni în sprijinul părinţilor, şcolii îi revine un rol esenţial, ca furnizor 
autorizat de educaţie. Educaţia parentală se referă la „programele, serviciile şi resursele 
destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copiii, cu scopul de a-i sprijini şi de a le îmbunătăţi 
capacitatea de a-şi creşte copiii” (Carter, 1996). Activităţile cu părinţii trebuie să aibă ca 
scop facilitarea dezvoltării optime a copilului, într-un mediu sigur şi să vizeze următoarele 
dimensiuni: dimensiunea de îngrijire, dimensiunea de control şi dimensiunea de dezvoltare. 
Realizarea acestui scop presupune ca părinţii să aibă o serie de resurse, polarizate în jurul 
cunoştinţelor, motivaţiei, resurselor materiale şi nemateriale şi oportunităţilor. Elaborarea 
unui program de educaţie parentală va trebui să aibă în vedere optimizarea tuturor acestor 
dimensiuni: 

dezvoltarea nivelului de cunoaştere al părinţilor despre copil şi nevoile copilului, despre 
modul practic de răspuns la aceste nevoi şi asigurarea unui mediu favorizant 
dezvoltării armonioase a copilului; 

stimularea motivaţiei părinţilor pentru  a-şi dezvolta abilităţile în vederea sprijinirii 
dezvoltării copilului; 

asigurarea resurselor, în special cele informaţionale, şi învăţarea modului în care acestea 
pot fi folosite pentru optimizarea competenţelor parentale; 

dezvoltarea abilităţilor părinţilor de a identifica oportunităţi pentru învăţare, adaptare şi 
schimbare comportamentală. 

 
În calitate de consilieri şcolari, ne revine sarcina de a veni în sprijinul părinţilor, în 

vederea formării şi dezvoltării de abilităţi care să consolideze legăturile afective dintre 
membrii familiei, contribuind astfel la dezvoltarea şi creşterea sănătoasă a copiilor, atât din 
punct de fizic, cât şi mental. Pornind de la direcţiile generale de elaborare de programe de 
educaţie parentală, în continuare vom exemplifica structura unui astfel de program, care să 
satisfacă nevoile de formare de abilităţi pentru părinţii elevilor din perioada debutului 
şcolarităţii. 
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Scopul  programului - Dezvoltarea de competenţe familiale în vederea creării autonomiei 
copiilor.  
Obiectivul general - Formarea familială în abilităţi educative privind adaptarea copilului la 
mediul şi cerinţele şcolare în perioada micii şcolarităţi. 
Obiective specifice:  

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă între părinţi şi copii; 
Utilizarea cât mai frecventă de către părinţi a metodelor de disciplinare pozitivă; 
Dezvoltarea abilităţii părinţilor în vederea stabilirii de reguli de comportament; 
Diminuarea frecvenţei şi intensităţii conflictelor intrafamiliale; 
Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare eficientă a conflictelor apărute între părinţi şi copii.  

Metode, tehnici şi instrumente: prezentarea, dezbaterea pe baza studiului de caz, 
brainstorming-ul, discuţii în grupuri mici, discuţia dirijată, modelarea comportamentului, 
jocul de rol, lecturi scurte. 
Grupul ţintă:  Părinţi ai elevilor din clasa I. 

Beneficiarii programului: Părinţii/Tutori legali şi elevi. 

Perioadă de desfășurare: An școlar 2018-2019 
Descrierea programului: 
 Programul va presupune desfăşurarea unui număr de zece activităţi cu părinţii, 
fiecare activitate va avea o durată de 90 de minute.  

 Activităţile se vor desfăşura în funcție de disponibilităile de participare ale părinților. 
Structura fiecărei activităţi va fi următoarea: urarea de bun venit şi aprecierea pentru dorinţa 
de participare a celor prezenţi; recapitularea pe scurt a activităţii precedente; în cazul în care 
activitatea anterioară a prevăzut o temă pentru acasă, se va face verificarea acesteia; 
prezentarea obiectivelor activităţii prezente; desfăşurarea activităţii; realizarea feeed-back-
ului din partea participanţilor; prezentarea temei pentru acasă, dacă activitatea prevede acest 
lucru; discuţii cu privire la preocupările frecvente ale părinţilor. 
 Temele practice au rolul de a exersa, în situaţii reale, abilităţile dobândite şi 
îmbunătăţite în cadrul desfăşurării activităţilor. Ele vor presupune grade diferite de 
complexitate şi dificultate, de la cele care presupun un efort redus pentru realizare, până la 
cele pentru a căror realizare va fi investit un efort destul de mare. Având în vedere acest 
aspect, ele vor oferi participanţilor consecinţe pozitive, le vor da încredere şi îi vor motiva în 
repetarea practicării. Se vor evidenţia părinţii care au realizat temele, mai ales în cazul în 
care au făcut acest lucru într-un mod satisfăcător.  
Temele propuse în cadrul programului: 

Nevoile micului şcolar. 
Care sunt dificultăţile cu care ne confruntăm? 
Sunt un părinte potrivit pentru copilul meu? 
Comunicarea eficientă cu copilul. 
Controlarea conflictelor familiale. 
Strategii eficiente de stabilire a regulilor şi pedepselor. 
Programul zilnic al copilului. 
Realizarea temelor pentru acasă. 
Paşaportul pentru viitor. 
Premierea absolvenţilor programului. 

Metodologia de aplicare a programului: 
Promovarea programului – Prin evenimente de lansare şi de încheiere a programului, la care 
pot să participe factori importanţi din comunitate. 
Colaborarea permanentă cu conducerea şcolii – O colaborare strânsă între reprezentanţii 
unităţii de învăţământ va contribui la eficientizarea programului, prin gestionarea motivaţiei, 
menţinerea în program a participanţilor şi evitarea abandonului. De asemenea, prin 
colaborare se va facilita asigurarea tuturor nevoilor de implementare. 
Stabilirea graficului de desfăşurare a activităţilor – Graficul va fi realizat împreună cu 
părinţii la începutul programului. 
Realizarea climatului de lucru adecvat – Se va avea în vedere asigurarea unui climat formal, 
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destins, care să faciliteze exprimarea sinceră a problemelor de comportament ale copiilor şi a 
dificultăţilor personale în educarea acestora, precum şi participarea activă la exerciţii, la 
discuţii şi la jocurile de rol. 
Organizarea în detaliu a fiecărei activităţi – În acest sens, proiectarea şi derularea unor 
activităţi eficiente implică adoptarea unei atitudini ferme, directive, sigure în realizarea 
activităţilor, transmiterea unei viziuni optimiste participanţilor, transmiterea eficientă a 
informaţiilor, gestionarea eficientă a timpului alocat şi implicarea tuturor participanţilor în 
activităţi. 
Evaluarea programului: Evaluarea programului se va face prin oferirea de feed-back din 
partea participanţilor, pe baza fişelor de evaluare şi chestionarelor de satisfacţie completate 
de către aceştia. Astfel, vor fi oferite informaţii despre atmosfera din timpul activităţilor 
propuse, utilitatea temelor discutate, problemele cu care se confruntă părinţii, impresiile cu 
privire la participarea în program.  
Bibliografie: 
Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., Educaţia parentală în România, Editura ALPHA MDN, 
Bucureşti, 2011; 
Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., Optimizarea strategiilor de recrutare a părinţilor şi de 
consolidare a practicilor parentale dezvoltate în timpul cursurilor de educaţie parentală, 
Editura ALPHA MDN, Bucureşti, 2011; 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Agenţia Naţională Antidrog – „Eu şi copilul 
meu”, Ghid de bune practici pentru consilierii şcolari, Bucureşti, 2011. 
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Activitatea de consiliere a părinţilor 
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            In ziua de azi, copiii au mare nevoie de părinţii lor, fără să-şi dea seama de acest 
lucru. Personalitatea lor fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu argu-
mentele cele mai raţionale de care dispunem. Orice amestec brutal în sufletul copilului, îi 
creează resentimente şi-l 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, părinti care trudesc, se luptă cu 
greutăţile vieţii să-şi educe copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să se autoeduce. 
           Parteneriatul şcoală- familie îşi propune schimbarea mentalităţii părinţilor, a atitudi-
nilor şi comportamentelor acestora. În proiectul ,, Meseria de părinte” m-am axat pe temati-
ca ,,EDUCAŢIA  PĂRINŢILOR”. Activităţile derulate s-au desfaşurat în sala de clasă sub 
formă de,, masă rotundă” în care au avut loc dezbateri, discuţii, împărtăşirea experienţei per-
sonale. 
           O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii a fost identificarea dificultăţilor pe 
care le întâmpină acestia în comunicarea cu proprii lor copii, precum şi mijloace de optimi-
zare a comunicării dintre aceştia. Părinţii au fost chestionaţi asupra modului cum comunică 
cu copilul cu scopul de a identifica factorii care distorsionează comunicarea.  
                 Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a co-
munica cu copilul. Când copilul doreşte să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă 
orice activitate, acordându-i atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. Este 
împortant să i se ofere copilului regulile de bază ale comportării însoţite de exemple con-
cludente. O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul pierzându-şi încrede-
rea în adulţi şi retrăgându-se într-o lume a sa. 

Poate avea loc o scădere a performanţelor şcolare ca drept pedeapsă involuntară pe 
care copilul o aplică părintelui prea ocupat, au loc tulburări de comportament, unii copii ex-
primându-şi suferinţa, supărarea în mod violent. Dacă părintele foloseşte forţa pentru obţi-
nerea comportamentului dorit, comunicarea va avea grav de suferit, abuzul fiind o metodă 
devastatoare pentru copil. Aplicarea frecventă a unor pedepse neadecvate va duce la între-
ruperea comunicării. 
           Observând efectele negative ale lipsei de comunicare dar şi satisfacţiile pe care le au 
părinţii care reuşesc o bună comunicare cu proprii copii, s-a concluzoinat că pentru a avea un 
copil,,bun”trebuie să depui o muncă susţinută şi nicidecum să-ţi neglijezi copilul în favoarea 
altor preocupări. 
           Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască tempera-
mentul copilului pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul şi 
reactivitatea lui. În perioada copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat 
se modelează, pe măsură ce educaţia din familie şi şcoală îşi spun cuvântul. Din experienţa 
la catedră am constatat că educaţia realizată în şcoală nu este solidă dacă elevul nu are,,cei 
şapte ani de acasă”, ceea ce relevă că, în familie, trebuie să se pună bazele unei educaţii 
sănătoasă pentru viaţă. 
           Este important ca părintele să ştie că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali 
în dezvoltarea copilului. În orice familie, copii 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 să-şi ascundă sentimentele,nevoia de comunicare fiind 
strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea părintească nu se realizează prin forţă şi bru-
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talitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, morale şi umane. O autoritate fire-
ască duce la relaţii de destindere şi ataşament, o falsă autoritate 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 con-
tra celuilalt. Este important să-i vadă pe părinţi că îşî soluţionează diferenţele de opinie în 
mod ponderat.Stările conflictuale în lanţ dintre copil şi părinţi sau dintre părinţi, îl fac pe 
copil să-i fie teamă, să mintă, să părăsească domiciliul, să vagabondeze, să fure. În aceste 
cazuri, părintii nu trebuie să-şi reproşeze unul altuia deficienţele pe care le au copiii lor, fi-
indcă ambii părinţi trebuie să colaboreze în educarea lor. 
           În cadrul familie întâlnim coabitarea unui număr mare de membrii, aparţinând mai 
multor generaţii cu temperamente şi interese diferite, cu atitudini şi mentalităţi proprii unor 
diverse niveluri de viaţă si cultură. Orice familie trebuie să se bazeze pe afecţiunea mutuală 
şi consens între toţi membrii ei. Unitatea de vederi intre bunici şi părinţi privind educaţia va 
duce la realizarea şi întărirea unităţii lor.Copilul are încredere în părinte dar aceasta să fie 
susţinută  prin fapte şi prin ţinută. 
           Relaţia şcoală-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării copilu-
lui. Prima zi de şcoală este cea mai importantă sărbătoare din viaţa copilului şi a fami-
liei.Trecerea de la joacă la lecţie cere concentrare, eforturi de voinţă şi de răbdare din partea 
copilului. De aceea este bine ca părintele să-i fixeze un program zilnic cu o siestă recreativă 
sau somn, teme şi activităţi care-i plac.Cel mai bun îndemn pentru lecţie este climatul famili-
al, unde părinţii muncesc cu voie bună. Prin acest regim zilnic familia va contribui la for-
marea deprinderilor de muncă independentă si a spiritului de iniţiativă. Familia are rolul şi 
de a-i educa pe copii pentru viaţă, zilnic să frecventeze cursurile şcolare pentru a asimila 
uşor şi integral cunoştinţele, să fie mereu punctuali la şcoală. Un copil este mai bun la şcoală 
cu cât părintele se implică mai mult în activitatea lui. Niciodată părinţii să nu facă com-
paraţie între copiii lor şi alţi copii, prieteni sau fraţi, când este vorba de învăţătură, fiindcă la 
unii vârsta cronologică este egală cu vârsta mentală iar la alţii este diferită. 
           Să nu uităm căci copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care şi le iau de regulă din 
familie, din mediul şcolar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea şi 
cultivarea deprinderilor de a alege modelul de viaţă, mai mult decât arât, chiar oferindu-i 
propriul model. 
           În ceea ce priveşte familia se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: 
grja excesivă, severitate excesivă şi indiferenţă. 
           În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu  
adaptabili. În cazul în care aven de a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi,care trec de la 
asprime exagerată, la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în compor-
tare, tulburări de echilibru emoţional şi afectiv. 
           Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind 
chiar să le impună o anumită profesie. Din această cauză şcolarul intră în conflict cu posibil-
ităţile lui de efort, fiind supus unei supraîncărcări ce poate avea repercursiuni de natură 
psihică. La fel de grav este şi dezinteresuf faţă de educaţia copilului. În cazul în care tatăl 
este prea exigent iar mama prea indulgentă nu se poate realiza educaţia, în subconştientul 
copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Atunci când ambii părinţi sunt exagerat de severi 
climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în forţele proprii, va fi im-
pulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă se va lăsa pedepsit pentru orice. 
           Părintele este pentru copil şi un bun educator,el trebuie să-i stimuleze efortul, sponta-
neitatea, fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. Pentru aceasta 
părinţii ar trebui: 
să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în activităţi, ţinând cont însă 

de posibilităţile lui psiho-fizice; 
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să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care să 
poată experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor; 

să-i permită să se antreneze în activităţile extraşcolare pentru a-şi satisfsce trebuinţele de ac-
tivitate şi de cunoaştere; 

să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea şcolară şi tim-
pul afectat pentru activităţile de tip,,pasiune”; 

să-i ofere modele ale unor tineri, adulţi cunoscuţi care s-au afirmat prin învăţătură şi compor-
tare demnă; 

să continue munca educativă srijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor. 
           Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul care poate avea loc 
în orice împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc. 

Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie 
sănătoasă îl face pe copil să devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant 
şi tolerant, responsabil, competent, demn, împlinit şi fericit. 
           Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea integrată, parteneriat edu-
caţional, motivare individualizată şi pregătirea continuă a elevului pentru viaţă.  
Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investitie de valoare, niciodată falimentară pe care 
familia o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 
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Educaţia parentală 
 
 

Chiriac Florica 
Grădiniţa cu PP Nr. 4 Măcin                                                                       

Jud. Tulcea 
 

  Educaţia parentală este benafică pentru că îl determină pe părinte să accepte faptul că 
indiferent de vârsta pe care o are copilul, acesta va deveni la un moment adult. 
            Educaţia parentală le oferă părinţilor principiile cheie care îi vor ajuta să înţeleagă 
mai bine nevoile copiilor şi să dezvolte o relaţie de ataşament sigur cu copiii lor, într-o formă 
uşor de asimilat. O astfel de relaţie este baza dezvoltării la copii a empatiei, stimei de sine, 
relaţiilor bzne cu adulţii şi copiii, a abilităţilor de gestionare a relaţiilor, a bunătăţii şi 
blândeţii. 

Şi de aceea copilul trebuie să se descurce singur pe baza cunoştinţelor pe care le-a 
însuşit sau a abilităţilor pe care le-a dobândit. În acest context copilul învaţă reguli, se 
adaptează la contexte diferite, dobândeşte abilitatea de comunicare şi relaţionare alături de 
persoanele care îl îndrumă pe acest traseu. 

   Părinţii şi educatorii sunt primii care trebuie să stabilească o bună colaborare cu 
copilul. De aceea este nevoie să acordăm copilului atenţie totală, să vadă că suntem interesaţi 
să-l ascultăm. Comunicarea este cea care-i permite copilului dezvoltarea şi convieţuirea în 
toate domeniile.  

Prin implicare părinţilor în cursuri de educaţie parentală, aceştia vor fi stimulaţi să fie 
mai atenţi la cerinţele copiilor,  vor cunoaşte diferenţele datorate vârstei sau 
temperamentelor diferite şi vor reacţiona în cunoştinţă de cauză. Ei vor învăţa să acţioneze 
pentru binele pe termen lung al copilului şi vor şti să negocieze cele mai bune reguli pentru 
şi împreună cu copiii lor. 

Educaţia parentală îi ajută pe părinţi la consolidarea familiei, la o legătură mai bună 
între părinte şi copil. Din punct de vedere emoţional, vor avea o mai bună înţelegere a 
nevoilor fiecăruia. Faptul că părintele ştie să răspundă  la nevoile copilului său, îl va asigura 
pe copil că părintele este disponibil şi de aceea copilul va deveni mai receptiv la cerinţele 
părintelui. 

Beneficiile educaţiei parentale sunt:  
- o mai bună înţelegere a nevoilor emoţionale ale copiilor; 
-  dezvoltarea unui sentiment de coerenţă; 
-  identificare emoţiilor copiilor şi sprijinirea lor în a le recunoaţte; 
-  învăţa  să  regleze emoţiile; 
-  copiii au o mai bună înţelegere a ataşamentului; 
            -  rolul crucial pe care îl joacă în toate  relaţiile; 
-  cum pot construi o relaţie de ataşament sigur.  
Copiii sunt în general mult mai sensibili decât ne închipuim, contând foarte mult de 

cum primeşte  observaţia. Astfel între cei doi va exista o legătură bazată pe colaborare 
Fiecare copil are personalitatea lui, iar exprimarea nevoilor lui este întotdeauna 

autentică. Părintele este dator să predea copilului emoţiile, să îi permită să le exteriorizeze şi 
să le manifeste liber.     

Copilul face exact ce învaţă acasă. De aceea trebiue să existe nişte limite. Limitele 
impuse cu iubire sunt cea mai frumoasă garanţie prin care un părinte îşi acceptă copilul aşa 
cum aste . 

Copilul trebuie să înţeleagă că fiecare regulă vine în sprijinul său şi că aceasta îl va 
ajuta să fie în siguranţă şi să îşi poată duce planurile la bun sfârşit.  

Relaţia dintre copil şi părinte este definită ca una de dependenţă. Ea construieşte o 
unitate a familiei şi poate determina modul de dezvoltare al copilului. 

Modul în care fiecare părinte înţelege că îşi asumă rolul de părinte, mamă şi tată, 
depinde de o serie de factori: 
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             - ei sunt primii cu care copilul interacţionează ; 
             - familia este modelul pe care copilul îl imită; 
             -  comunicarea interfamilială influenţează decisiv dezvoltarea copilului. 
Programul de educaţie parentală îl ajută să înţeleagă mai bine nevoile copilului şi să 

dezvolte o relaţie de ataşament sigur cu copiii. O astfel de relaţie este baza dezvoltării la 
copil a empatiei, relaţiilor bune cu adulţii, a stimei de sine, a abilităţii de gestionare a 
emoţiilor. 

Obiectivul principal al educaţiei  parentale este de a face pe părinte să coştietizeze cât 
de important este rolul pe care îl are în dezvoltarea copilului şi ca apoi să îşi îmbunătăţească 
sau să îşi modifice anumite cunoştinţe, atitudini, înţelegeri. 

Părinţii trebuie sa-i creeze copilului un sistem de reguli, de garanţii ca într-o situaţie 
sau alta, el va şti dacă un lucru i se cuvine sau nu, dacă trebuie să renunţe sau nu la prima 
dorinţă care-i vine în minte. Un copil care crede că i se cuvine totul pentru că-i copil, sau 
pentru că-i iubit, ajunge egoist, impulsiv, necruţător. 

 Neascultarea de acasă, din zona strict familială, se mută pe plan mult mai larg al 
vieţii sociale. Echilibrul din atitudinea părinţilor naşte echilibrul psihic al copilului cu efect 
pe tot parcursul vieţii sale. 

Fiecare părinte ar trebui să respecte următoarele reguli: 
Copilul este o persoană, eu o respect. 
Copilul este curios, vorbesc cu el. 
Copilul nu se cunoaşte decât pe el însuşi, îl învăţ să-i descopere pe ceilalţi. 
Copilul caută un model: eu sunt pentru el un model. 
Copilul are nevoie de un ideal, îl ajut să ofere sens vieţii. 

Meseria de părinte se învaţă. Fiecare persoana este unică în felul ei, fiecare om îşi trăieşte 
propria viaţă. Fiecare părinte are stilul  propriu de educaţie, convingeri şi valori personale.  
Este cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume. Este deosebit de greu sa-i rezişti tot 
timpul ritmului antrenant impus de copilul tău. Să ai răbdare, să răspunzi adecvat la 
întrebările personale. 
Pe de altă parte este foarte uţor când vii acasă de la serviciu şi să-i ordonezi câteva sarcini 
copilului, să-l pedepseşti la cea mai mică greşeală, iar după câţiva ani să declari: ,, Vezi, 
acela e copilul meu! Datorită mie a ajuns acolo!” 
             Responsabilitatea care cade pe umerii părinţilor este una imensă. El este modelul pe 
care îl urmează copilul. Un părinte care-şi exercită meseria cu mult profesionalism va şti să 
orienteze copilul  spre o şcoală care corespunde cu atitudinile lui. Va şti să fie un bun 
partener al cadrelor didactice pentru a acţiona simultan în vederea sprijinirii evoluţiei lui.  
             Pe măsură ce copilul creşte, mediul, anturajul în care se înscrie va deveni o a doua 
familie care îl va pregăti pentru viaţă. De aceea una dintre cele mai astringente probleme 
care se pun odată cu înaintarea copilului spre vârsta adolescenţei o reprezintă integrarea lui 
în societate. 
             Venirea unui copil pe lume este o mare bucurie. Părinţii îşi fac mari speranţe în el, 
îşi fac planuri de viitor pentru atunci când va creşte mare. Îşi investesc toate resursele de care 
dispun pentru a-i asigura condiţii bune de dezvoltare. Din păcate, cu trecerea timpului, în 
unele familii se pot culege roadele unor, greşeli făcute în fixarea  obiectivelor, în strategiile 
educative folosite..Aceste consecinţe se datorează alegerii metodei pe care au folosit-o, a-l 
compara tot timpul cu alt copil. 
            Un alt aspect care scapă uneori din vederea părinţilor atunci când îşi educă copiii este 
acela că ei îl pregătesc să se poată adapta doar la condiţiile sociale actuale, adică ,,să-l facă 
avocat’’.  Dar nu ştim că peste 20 de ani meseria pe care ne-o dorim va fi de actualitate, 
            Pentru a îndeplini meseria de părinte presupune cunoaşterea stilurilor parentale cu 
toate avantajele şi dezavantajele care decurg în urma adoptării acestora. E bine de ştiut că 
aceste stiluri nu se găsesc în stare pură; o persoană poate oscila între două sau mai multe 
stiluri parentale, în funcţie de personalitatea sa, de momentul evoluţiei copilului, de 
conjunctura sa. 
            Sunt mai multe stiluri parentale:  
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Stilul indulgent care se caractezează prin aceea că părintele îi permite copilului să se 
manifeste cum vrea el. 

Stilul autoritar care se caracterizează prin faptul că îi cere copilului să respecte cu 
stricteţe regulile impuse de el 

Stilul indiferent care se caracterizează prin faptul că neglijează copilul, nu este 
preocupat de realizările sale. 

Stilul protector care este extrem de atent la nevoile copilului 
Stilul democratic care se comportă democratic, are în vedere ca întotdeauna să-i fie 

respectate drepturile copilului 
             De aceea părintele trebuie să-şi identifice stilul sau stilurile parentale adoptate şi să 
cunoască consecinţele aplicarii acestora. 
             Educaţia parentală urmăreşte să transmită părinţilor prin cursurile la care aceştia vor 
participa, cunoştinţe şi informaţii cu scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor parentale 
care sunt eficiente pe termen lung. 
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Educația parentală – sprijin pentru părinți, în beneficiul elevilor 
 
 

Profesor Stoica Mirela Elena 
Profesor Ciupitu Ionela 

Scoala Gimnaziala Putineiu 
 

                   Primii ani de viață ai copilului, când el descoperă și înțelege, mai ales prin inter-
mediul familiei, principiile și regulile lumii în care trăiește sunt extrem de importanți. E 
necesar ca părinții să identifice și să aplice acele metode echilibrate – sau pozitive – de 
creștere a copiilor. E mult mai ușor să previi tiparele negative decât să le schimbi după ce au 
fost stabilite. 
                  Educatia primita in copilarie se reflecta din plin la maturitate, cand copilul iesit 
de sub "fusta" parintilor este nevoit sa se descurce, ca adult, intr-o societate greu de inteles si 
cu oportunitati destul de limitate si foarte competitive. Din acest motiv, specialistii recoman-
da parintilor sa educe copilul mic astfel incat sa devina o persoana capabila sa gaseasca par-
ghiile necesare pentru a-si croi drumul usor catre un viitor stralucit. 
                  Nu exista "cel mai bun mod" de a educa copilul pentru un viitor mai bun. Fiecare 
parinte isi educa copilul cum stie mai bine. Recomandarea specialistilor este ca parintii sa 
tina cont de vremurile pe care le traim in ceea ce priveste modelarea modului de a gandi si 
de a se purta al copilului. Nu mai poti educa copilul la fel ca in urma cu 20 de ani. 
                  Astazi, trebuie sa tii cont de societatea in care traim, de pericolele si tentatiile ei, 
dar si de oportunitatile care exista, pentru a invata copilul sa supravietuiasca in aceasta lume, 
uneori salbatica, dar si sa reuseasca sa-si croiasca un viitor mai bun in viata. 
                  Ofera-i dragoste si sprijin in fiecare zi! 
                  Educatia se face cu dragoste si afectiune. Creste-ti copilul intr-un mediu afectuos 
si armonios. Nu conditiona niciodata iubirea pentru copil de comportamentul lui sau de alt-
ceva. Copilul trebuie sa stie si sa simta zilnic ca este iubit, apreciat si ca, indiferent de ce ar 
face, va avea parte intotdeauna de dragostea voastra. 
Arata-i si declara-i zilnic copilului iubirea pe care i-o porti. Este unul dintre cele mai simple 
moduri prin care contribui la educatia unui copil de toata isprava. 
                    Invata-l prin puterea exemplului si a experientei! 
                    Copilul invata cele mai bune lectii de viata si principii de educatie din experien-
ta si prin puterea exemplului. O metoda de a creste un copil capabil si descurcaret, cu un 
viitor promitator in fata, este sa ii oferi posibilitatea de a explora cat mai multe activitati. Il 
ajuta sa extraga mai usor invataturile necesare pentru viitor. 
                    Evenimentele si situatiile variate la care este partas in copilarie il ajuta sa devina 
o persoana responsabila si independenta. Sunt doua calitati obligatorii de care are nevoie 
copilul pentru a-si cladi un viitor promitator. 
                    Lasa-l sa greseasca si ajuta-l sa vada esecurile ca pe oportunitati! 
                    Permite-i copilului sa se "loveasca de greutati" si ajuta-l sa se "ridice" atunci 
cand este cazut la pamant! Daca reusesti sa faci acest lucru, poti spune ca micutul tau va fi 
capabil sa treaca prin toate experientele neplacute ale vietii cu fruntea sus si sa-si croiasca 
singur viitorul bun pe care orice parinte si-l doreste pentru copilul lui. 
                   Greselile sunt firesti, iar copilul trebuie sa stie acest lucru. Cu toate acestea, nu 
inseamna ca ele trebuie promovate sau incurajate in comportamentul lui. Explica-i copilului, 
ori de cate ori ai ocazia, ca este normal sa greseasca, dar ca astfel de actiuni au consecinte 
neplacute, pe care trebuie sa le infrunte responsabil. 
                   Incurajeaza-l sa vada intotdeauna greselile ca oportunitati din care poate invata 
lectii importante de viata. Adesea, greselile atrag cu sine si esecurile, in fata carora copiii au 
tendinta de a claca. Nu uita ca la maturitate copilul va trece printr-o multime de situatii 
neplacute si va infrunta foarte multe esecuri, pe care este bine sa le exploateze si sa le de-
paseasca cu fruntea sus. Pentru asta, trebuie sa invete din greseli si esecuri inca de mic. 
                   Ai grija sa ii explici ce pierde atunci cand esueaza in ceva, dar inainte de orice sa 
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vada ceea ce poate castiga din acea experienta. Stimuleaza-l sa gaseasca solutii creative si 
interesante in situatii complicate, care par fara iesire. Il vor ajuta in viitor, cand va avea de 
infruntat o multime de situatii dificile. 
                    Fundamentul educatiei unui copil descurcaret consta in deprinderea, inca din 
primii ani ai copilariei, a unor abilitati precum responsabilitatea, independenta, perseverenta, 
ambitia si motivatia.   
                    Invata-l valoarea banilor si rolul economiilor! 
                    La asigurarea unui viitor mai bun al copilului contribuie, fie ca ne place sau nu, 
si banii. Resursele financiare iti permit sa oferi copilului o educatie mai buna, presarata cu 
multiple posibilitati de a-l inscrie la cursuri artistice, sporturi si alte activitati educative, greu 
accesibile in lipsa banilor. 
                   Chiar daca adevarata educatie a copilului consta in inocularea unor principii de 
viata sanatoase si in deprinderea unor abilitati esentiale pentru viitor, banii sunt un mijloc 
esential pentru cladirea unui viitor mai bun pentru copil. Ideea ca "banii nu cresc in copaci, 
ci se muncesc cu sudoarea fruntii" este o lectie importanta de viata pe care o poate invata 
copilul cu privire la bani. 
                   Educatia cu privire la valoarea banilor trebuie initiata din primii ani de viata. 
Copilul trebuie sa invete de mic care este rolul banilor, cum se castiga acestia, dar mai ales 
cum se economisesc si se cheltuie responsabil. 
Invata copilul sa stranga banuti la pusculita, iar pe masura ce creste, sa faca economii pentru 
fondul de facultate sau pentru lucruri speciale pe care si le doreste. Doar invatandu-l sa fie 
strangator si sa faca economii va reusi sa se descurce in orice situatie si sa-si asigure un 
viitor mai bun. 
                  Cultiva-i pasiunea pentru citit si scoala! 
                  Pe principiul "ai carte, ai parte", toti copiii ar trebui sa priveasca educatia scolara 
si cititul ca doua dintre cele mai importante cai pe care le poate urma pentru avea parte de un 
viitor mai bun. 
                  Placerea de a invata si citi se formeaza din primii ani de viata. Este de datoria ta 
sa ajuti copilul sa descopere pasiunea sau bucuria de a citi sau de a invata si de a intelege 
oportunitatile pe care studiul si scoala i le ofera in viitor. 
                  Ca parinte, nu e de datoria sau responsabilitatea ta sa deschizi toate "usile" opor-
tunitatilor pentru el. Nu ii oferi copilului totul pe tava! Lasa-l sa munceasca pentru tot ce 
primeste si motiveaza-l cu incurajari sa devina zilnic mai bun in tot ceea ce face. Trebuie sa 
fie constient ca de el insusi depinde cum va arata viitorul lui. Tu esti doar un imbold sau in-
drumator in tot acest proces complex de educatie!   
                  Educația parentală urmărește să transmită părinților, prin intermediul temelor 
abordate de învățătorul clasei la care aceștia participă, cunoștințe și informații în scopul dez-
voltării abilităților și competențelor parentale pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor, dân-
du-le oportunitatea de a deveni cetățeni europeni respectați. 
                  Este necesară introducerea unor teme de educație parentală care pun accent pe 
modificarea modului de a gândi al oamenilor, pe interiorizarea unor norme și valori, cu ac-
cent pe problemele cu care se confruntă unii tineri. Din cauza programului încărcat, părintele 
ignoră rolul important pe care îl are în educația copilului, în implicarea lui în formare sau se 
confruntă cu lipsa abilităţilor parentale, respectul scăzut faţă de sine, aşteptările nerealiste şi 
înţelegerea greşită a evoluţiei copilului său, a rolului de părinte și delegă școlii aproape în 
totalitate sarcina educației. 
                  Parteneriatul şcoală-familie-comunitate are o largă componentă de educaţie pa-
rentală, orientată spre formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale şi de lider ale 
părinţilor, precum şi spre oferirea unui suport profesionist familiei, devenind o componentă 
esenţială în dezvoltarea şcolii şi a comunităţii. 
                  Familia uită că nevoile cele mai mari ale copiilor sunt de siguranţă, de dragoste, 
de comunicare, de satisfacerea propriilor lor dorinţe, de bucurie. Ei sunt modelul pe care 
copilul îl urmează, îi oferă acestuia condiţiile optime de viaţă, securitatea afectivă, educaţia 
de bază. Implicarea părinților în activități de educație parentală: lectorate, psihoterapie indi-
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viduală, consiliere psihologică, dezvoltare personală, consiliere parentală, ajută la consoli-
darea familiei, la o mai bună legătură între părinte și copil, inclusiv din punct de vedere 
emoțional, alături de o mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de îndeplinire a acestora. 
                  Misiunea școlii este de a ajuta părinţii să conştientizeze imensul impact pe care îl 
are atitudinea lor, comportamentul lor, modul lor de a-şi trăi propria viaţă în formarea şi 
modelarea copilului. În funcţie de toate acestea copilul lor va deveni un adult care se valor-
izează, care are încredere în forţele proprii, care-şi asumă răspunderea deciziilor sale, care se 
adaptează și devine capabil să-şi imagineze viitorul. 
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EDUCAȚIA DE ACASĂ 
 

 

Prof. înv. primar, Ciutre Mioara 
Șc. Gimn. Nr. 3, Lupeni, Hunedoara 
 
                                                                     
         În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție.Ca primă verigă a sistemului educativ familia are 
responsabilități clare și diverse. 
         Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o 

primește de la părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului. Când spunem 

că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, 

să spună mulțumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

„Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate 

acestea reprezentând bagajul lui educativ.Această perioadă de timp este considerată „culmea 

achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece 

copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 

diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

         Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea 

responsabilităților educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor 

educativ.Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-

cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul 

pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia.Fiecare părinte ar vrea 

ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, 

începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la grădiniță, 

şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

          Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca 

părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul 

familiei şi societăţii asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în 

relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce 

contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite situaţii.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele 

acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei 

(căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; 

disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a 

comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; 

recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate 

interacţiunile sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, 

predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea 

părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi 

formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul 

jocului. Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între 

noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. 

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară îm-

preună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, con-
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vieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe 

sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 

poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

           Copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în 

faţa comportamentului său apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia 

pedepsei.  

              De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 

ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un 

proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a 

îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături 

de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 

copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

            Copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 

şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltăm mai mult 

capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o 

conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi 

vârstă, să intervină în discuţiile din familie, să vorbească la telefon. Copilul trebuie încurajat 

să se exprime, lăsat să termine ce are de spus şi să nu îi facem observaţii în public. Replicile 

de genul „taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 

public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

            Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea 

firească a lucrurilor, educația începe din familie, astfel formându-se caracterul omului. 
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BARIERE  ÎN COMUNICAREA  PĂRINŢI- COPII 

 

Prof. Cortojan Viorica 
Şcoala,, C-tin Gh. Marinescu “ Galaţi 

 
 

Astăzi, părinţii au mai puţin timp ca niciodată pentru a se dedica educaţiei copiilor. 
Din acest motiv este esenţial ca ei să înveţe ceea ce este cel mai important pentru copiii lor. 
O cunoaştere mai profundă a nevoilor copiilor lor îi determină pe părinţi să-şi petreacă mai 
mult timp cu aceştia sau cel puţin să-l trăiască intens împreună. Copiii au capacitatea 
înnăscută de a şti ce e bine şi ce e rău, dacă părinţii îi ajută să-şi dezvolte această capacitate. 
Simţim aproape zilnic ca „obstacolele dintre oameni sunt făcute din cuvinte”. Mulţi dintre 
părinţi nu ştiu să comunice cu proprii copii. Comunicarea cu aceştia este cel mai adesea un 
lung monolog al adultului, presărat cu observaţii, reproşuri, sfaturi ori „amintiri din propria 
copilărie”. Părinţii nu au nici tactul, poate nici timpul, nici răbdarea necesară să-l asculte pe 
copil şi, pe această bază, să încerce să-l înţeleagă. Lipsa dialogului atât de necesar şi benefic, 
încă de la vârste fragede, determină mulţi copii să aprecieze: „ părinţii m-au învăţat să 
vorbesc şi tot ei mă obligă să tac”. Consecinţele unei asemenea atitudini sunt închiderea în 
sine, înstrăinarea, căutarea altor parteneri de dialog, dacă nu chiar deformarea adevărului şi 
minciuna, pierderea încrederii în proprii părinţi, cultivarea excesivă a anturajului. Mulţi 
părinţi îşi tratează copiii precum nişte „adulţi în miniatură” impunându-le reguli, interdicţii, 
supunându-i unor ritualuri, norme şi convenţii în măsură să-i maturizeze înainte de vreme, să 
anuleze fericita vârstă a copilăriei. Modelul de comportament maternal sau paternal este şi el 
imitat de către copilul care învaţă de mic să speculeze şi să profite de orice greşeală. Com-
portamentul infantil sau adolescentin este oglinda tarelor, defectelor, devierilor atitudinale şi 
comportamentale a părinţilor. Excesele de autoritate ca şi neglijenţa ori nepăsarea faţă de 
problemele propriului fiu sau fiică, violenţa fizică şi psihică, abuzurile exercitate asupra 
copiilor marchează negativ personalitatea acestora, îşi pun amprenta asupra evoluţiei lor în 
viitor. Chiar şi părinţii animaţi de cele mai nobile intenţii păcătuiesc adesea când văd doar 
„obiectul – copil” pe care îl îmbracă, îl hrănesc, îl sponsorizează, dar uită să-l trateze ca fi-
inţă, cu gânduri şi sentimente, cu bucurii şi tristeţi, cu nelinişti şi pasiuni. Baza fiecărei 
relaţii, în special a celei care se stabileşte între părinte şi copil, este comunicarea. În lipsa 
comunicării totul se năruie; prin comunicare descoperim ceea ce este mai bine pentru copil, 
aflăm ce îi place şi ce nu îi place, care îi sunt lipsurile şi plusurile. O bună cunoaştere a 
copilului ne ajută să luăm cele mai potrivite decizii legate de educaţia acestuia. Un părinte 
educat este un părinte informat, procupat de buna dezvoltare a copilului, capabil să inden-
tifice din faza incipientă orice modificare de comportament sau atitudine. Educaţia 
părinţilor începe cu disponibilitatea şi deschiderea acestora de a învăţa lucruri noi pe care să 
şi le pună în aplicare. 

Şcoala are un rol foarte important în formarea copilului şi de ce nu şi a părinţilor, 
printr-o comunicare permanentă între profesori şi părinţi. Cele doua autorităţi prezente în 
viaţa copilului îşi pun amprenta asupra felului în care acesta se dezvoltă.  Nimeni nu se naşte 
învăţat şi un părinte educat este acel părinte care realizează importanţa misiunii sale şi 
prin  toate mijloacele posibile încearcă să se educe, să evolueze pentru a-şi putea ajuta 
copilul să evolueze. 

Educaţia părinţilor este un proces complex care se face  şi în şcoala la întâlnirile cu 
părinţii .Orice părinte găseşte dificil să îşi înţeleagă copilul. Apar bariere în comunicare pro-
vocate de lipsa sa de respect, de diferenţele între părinte şi copil. Există diverse bariere în 
comunicare pe care le folosesc părinţii. Exemple: 

Ameninţări: „Dacă nu faci curat azi, nu ieşi nicăieri!” sau „Fă curat, altfel…” Aces-
te ameninţări   folosite pentru că sunt considerate singura modalitate de a convinge un copil  
nu ajută comunicarea, ci produc teamă şi resentimente. Mai mult,  copilul poate să adopte 
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aceleaşi comportamente cu cei mai slabi decât el: colegi de şcoală, copii mai mici, în viitor – 
proprii lui copii.  

Ordine : „Să faci imediat cum am zis!”, „Nu întreba de ce, ştiu eu mai bine!” În 
acest caz, părinţii se folosesc doar de autoritatea de adult,dar acest mod de a da ordine nu 
trebuie să se regăsească în familie. Chiar dacă părinţii ştiu mai bine, ei pot să încerce să îi 
explice copilului „de ce”. Dacă se vor folosi doar de autoritate, se va bloca orice comunicare, 
pentru că nimic nu urăşte copilul mai mult decât un adult autoritar. 

 Insultă: „Ce te poţi aştepta de la un copil?”, „Numai tu puteai face o aşa tâmpenie!”, 
„Nu mi-ai moştenit inteligenţa!” Asemenea jigniri  sunt poate  spuse la nervi dar un copil 
(mai ales un adolescent) nu va uita niciodata de ele. Acestea vor creşte în sinea lui, vor 
căpata proporţii, până ce vor ajunge să-l convingă că nu e bun de nimic aşa că … de ce să 
mai încerce?  

Critica: „Nu citeşti destul!”, „Te plângi tot timpul că ai de învătat, dar văd că te jo-
ci!”, „Nu faci … cum trebuie!” La fel ca în cazul insultei, critica afectează imaginea de sine 
a copilului, făcându-l să creadă că, într-adevăr, nu este bun de nimic. 

 Dirijarea: „Trebuie să fii mai responsabil!”, „Trebuia să înveţi mai mult!”, „ Nu 
trebuie să te porti aşa cu un adult!”.  

Interogarea: „De ce ai intârziat?”, „Ce faci, nu ai de învăţat?”, „Unde te duci; cu 
cine?”, „Câte ore ai studiat astăzi?” Este logic că trebuie să ştiţi ce face sau unde merge 
copilul, dar acest mod de interogare şi mai ales tonul autoritar folosit nu sunt altceva decât 
bariere în comunicare: vă va raspunde, pentru că trebuie să se supună, dar va avea resenti-
mente. 

 Sfat necerut: „Dacă ai învăţa, sunt sigur că ai lua 10”, „De ce nu faci aşa cum zic 
eu, că e mai bine”, „Dacă-mi ceri mie părerea…”  Un copil nu are nevoie  doar de sfaturi  ci 
de înţelegere.  

Sunt multe bariere pe care părinţii le pun în comunicare fără să îşi dea seama:  
1. Îi dai ordine, îl comanzi, îl direcţionezi. ,,Nu te mai plânge! “ ; ,,Gata cu joaca, hai 

la masă !” ; ,,Nu-mi pasă că eşti aşteptat de copii, tu trebuie să-ţi faci ordine mai întâi în 
cameră!”  

2. Îl avertizezi, îl ameninţi.,, Dacă faci/nu faci asta, mă supăr pe tine!” ;, Încă un pro-
test, şi nu ştiu ce-ţi fac!…”  

3. Îl îndemni, îi ţii predici.,, Ar trebui să… “ ; ,,Ar fi mai bine să… “ 
4. Îi dai sfaturi, îi dai soluţii sau sugestii. ,, Încearcă să”; ,, Îţi sugerez să… “; ,, De ce 

nu… ?’’  
5. Îl mustrezi, îi ţii lecţii, îi dai argumente logice. ,, Dacă renunţi aşa uşor, nu vei 

reuşi să faci nimic, niciodată! “ 
6. Îl judeci, îl critici, îl învinuieşti. ,,Scrii foarte urât! “; ,,Nu gândeşti deloc cum 

trebuie! “  
7. Îl etichetezi, îl ridiculizezi. ,, Eşti un răsfăţat şi un rău”; ,,Zici că eşti o maimuţă! “  
8. Îi analizezi comportametul, îl diagnostichezi. ,, Faci asta numai ca să mă enervezi! 

“; ,, Nu crezi asta cu adevărat!”  
9. Îl linişteşti, îl consolezi, îl simpatizezi. ,, Nu-ţi fă griji, totul va fi bine… “ ; ,, Toţi 

copii trec prin asta… “  
10. Îl tatonezi, îl chestionezi. ,, Cine ţi-a spus asta ?” ; ,, Ce vei face, dacă … ? “ 
Comunicând cu copilul într-una din aceste modalităţi, riscăm să-l facem pe copil să 

se oprească din vorbit, să se simtă vinovat, inadecvat sau neaceptat, să-i scadă mândria de 
sine. Acestea ar fi doar cateva bariere în comunicare: nu numai prin cuvinte, ci şi prin tonul 
vocii interpretează o persoană ce fel de relaţie are cu dumneavoastră. Dacă el/ea percepe lip-
sa de respect, de înţelegere, de interes, atunci comunicarea va eşua, indiferent de ce intenţii 
aţi avea. Părinţii trebuie să  fie atenţi nu doar la mesaj, ci şi la tonul folosit. Trebuie să fie 
atenţi la momentele în care copilul  este dispus să stea de vorbă  înainte de cină, la culcare şi 
să  fie disponibil.  Copilul va realiza că-ţi pasă de ceea ce i se întâmplă dacă părinţii deschid 
discuţia despre o problemă. Părinţii trebuie să-şi găsească timp pentru a-l petrece doar tu cu 
copilul , făcând una dintre activităţile lui preferate.  Observând interesele copilului  şi docu-
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mentându-se  v-a avea subiecte comune de discuţie. Decât să îi adreseze întrebări este mai 
bine să iniţieze conservaţiile  împărtăşindu-i din experienţă. Copilul reacţionează foarte bine 
când  este ascultat. 

  Când copilul vrea să spună ceva părintele ar trebui să oprească orice altă activitate 
şi să îl  asculte, şi să pară interesat de ceea ce spune copilul.  Chiar dacă punctul de vedere al 
lui este foarte diferit nu va trebui întrerupt înainte de a termina . Copilul se va departa de 
părinte dacă acesta va deveni mânios sau defensiv. Părintele îşi va exprima părerea fără a i-o 
respinge pe a lui, admiţând ca este în regulă să te contrazici , rezistând tentaţiei de a crea dis-
pute pe marginea a ceea ce este corect. Copilului i se poate spune “ştiu că nu esti de acord cu 
mine dar asta este ceea ce cred eu”  concentrându-se  pe sentimentele copilului, în timpul 
conversaţiei, mai degrabă decat pe ceea ce simţi el.  Nu există o metodă corectă, o soluţie 
„magică”, pentru care trebuie să o găsim şi să o folosim în educaţia copilului. Orice copil 
este  unic şi reacţionează în felul său la lumea care-l înconjoară. Comportamentul copilului 
poate fi controlat şi modificat în sens pozitiv numai dacă părinţii privesc în mod realist cau-
zele ce provoacă problemele. Pentru problemele comportamentale ale copilului şi părinţii au 
o parte de vină. Părinţii trebuie să-şi înţeleagă copilul, înţelegându-se pe ei.  Pentru a fi un 
părinte bun trebuie să aibă capacitatea de a detecta, de a tolera şi de a rezolva situaţiile difi-
cile cu precauţie şi înţelegere. 

  Fiecare părinte are stilul propriu de educaţie, convingerile şi valorile personale; 
fiecare copil are particularităţile care-l deosebesc de oricare copil.  Din acest motiv părinţii 
trebuie să ştie că el este modelul pe care copilul îl urmează.  Nu se poate pretinde copilului  
o disciplină exagerată.  Dacă părinţii îşi fixează cu îndârjire în minte un prototip al copilului 
ideal şi vor încerca să  modeleze propriul copil după acest exemplu, vor avea cele mai mari 
şanse ca rezultatul să fie dezamăgitor în viitor.  Copilul nu trebuie să primească mai mult, 
pentru că va avea pretenţia să primească din ce în ce mai mult, până când părinţii nu vor mai 
putea să răspundă solicitărilor sale. Copilul  nu trebuie să sesizeze slăbiciunea  ca părinte 
pentru că el va începe ”şantajul sentimental”.  Nu tratăm copilul ca fiind un bun ce ne 
aparţine şi asupra căruia avem toate drepturile. Părinţii trebuie să fie flexibili, sensibili şi 
deschişi în relaţiile cu copilul .  Atitudinea negativă pe care o ai în legătură cu copilul trebuie 
lăsată deoparte, chiar dacă există o anumită problemă comportamentală. Este deosebit de 
important să se monitorizeze şi să se observe cum se manifestă copilul într-o situaţie înainte 
de a încerca rezolvarea.  Copilul nu are nici-o vină pentru faptul că parinţii sunt stresaţi şi  
supuşi diverselor presiuni. 
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Educația parentală – sprijin pentru părinți, în beneficiul copiilor/elevilor 
Prof. Mirela Nicoleta Craiu 

Grădinița nr. 70-sectror 3 
ISMB 

         Educaţia părinţilor, ca şi educaţia, în general, apare necesară atât pentru creşterea şi 
educarea copiilor cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al 
democratizării educaţiei şi societăţii. Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de 
continuare a proceselor de reînnoire a cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor pe durata 
vieţii.  
        Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a 
educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. „Educaţia permanentă este un proces 
de perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi a 
individului în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a indivizilor cât şi a colectivităţii lor. 
        Aceasta este o idee comprehensivă şi unificatoare care include învăţarea formală, 
nonformală şi informală pentru dobândirea şi îmbogăţirea unui orizont de cunoaştere care să 
permită atingerea celui mai înalt nivel de dezvoltare posibil în diferite stadii şi domenii ale 
vieţii.” 
      Scopul educaţiei parentale este de a dezvolta relaţiile dintre părinţi şi copii prin 
încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinţilor şi modificarea comportamentelor 
nonproductive sau vătămătoare. Programele de educaţie parentală îşi propun, în general, să 
dezvolte la părinţi comportamente noi, pozitive, pe de o parte şi să elimine o serie de 
comportamente care afectează nefavorabil dezvoltarea copilului, pe de altă parte.. Educaţia 
parentală pune accent atât pe îmbunătăţirea exercitării parentalităţii, cât şi pe latura 
terapeutică de reducere a tensiunilor generate de îndeplinirea rolurilor de părinte. Scopul 
sprijinului parental este de a îmbunăţi capacitatea părinţilor de a valorifica Consilierea 
părinţilor- resursele din afara familiei pentru propria bunăstare a lor şi a copiilor lor.  
      Consecinţe ale educaţiei parentale sunt: îmbunătăţirea cunoaşterii părinţilor în 
domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor acestora şi modului cum acestea pot fi satisfăcute, 
în aşa fel încât să susţină sănătatea fizică şi psihică a copilului; informarea părinţilor în 
legătură cu drepturile copilului şi modul în care acestea trebuie respectate; îmbunătăţirea 
abilităţilor părinţilor de a comunica cu copiii, de a-şi ajusta aşteptările faţă de aceştia în mod 
realist; îmbunătăţirea atitudinilor suportive ale părinţilor faţă de copii, a capacităţii lor de a 
sprijini autonomizarea copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor etc. 
      Programele de educaţie parentală care se desfăşoară în cadrul unor întâlniri de grup sunt 
considerate a fi mai puţin invazive la nivelul mediului familial, deoarece prescripţiile 
instituţionale sunt moderate de valorile împărtăşite de membrii grupului, iar întâlnirile dintre 
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specialişti (educatori parentali) nu sunt percepute ca fiind o formă de control venit din sfera 
instituţională; în acest caz, educatorii parentali sunt văzuţi de către părinţi mai degrabă ca 
facilitatori, persoane de sprijin şi modele sociale. Scopul programelor de educaţie parentală 
este acela de susţinere a parentalităţii, văzut ca un ansamblu de atitudini şi practici educative, 
care actualizează competenţele părinţilor (cu sensul de a le acorda la sistemul de valori 
promovat în societate).  
        Studiile de specialitate au demonstrat că o bună pregătire a părinților, ca responsabili 
primordiali pentru creșterea, educarea și îngrijirea copiilor lor, contribuie la un parcurs 
școlar mai îndelungat al copiilor, la o sănătate mai bună și la formarea deprinderilor necesare 
pentru o viață sănătoasă a copiilor lor, la o protecție adecvată împotriva violenței, abuzurilor 
și neglijării, la o participare reală, adecvată vârstei, a copiilor la viața familiei și a 
comunității. 
       Un sistem de educație parentală trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor 
parentale astfel încât fiecare copil să beneficieze de un start bun în viață, cu șanse și cu 
drepturi egale, pentru că evidențele de cercetare arată legătura puternică dintre 
comportamentul parental și dezvoltarea copilului. 

       Fiecare copil este diferit și fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca 

părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă 

provocărilor folosind abordarea apreciativă.  
       Educația parentală urmărește să transmită părinților, prin intermediul temelor abordate 
de învățătorul clasei la care aceștia participă, cunoștințe și informații în scopul dezvoltării 
abilităților și competențelor parentale pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor, dându-le 
oportunitatea de a deveni cetățeni europeni respectați. 
      Este necesară introducerea unor teme de educație parentală care pun accent pe 
modificarea modului de a gândi al oamenilor, pe interiorizarea unor norme și valori, cu 
accent pe problemele cu care se confruntă unii tineri. Din cauza programului încărcat, 
părintele ignoră rolul important pe care îl are în educația copilului, în implicarea lui în 
formare sau se confruntă cu lipsa abilităţilor parentale, respectul scăzut faţă de sine, 
aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a evoluţiei copilului său, a rolului de părinte și 
delegă școlii aproape în totalitate sarcina educației. 
       Parteneriatul şcoală-familie-comunitate are o largă componentă de educaţie parentală, 
orientată spre formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale şi de lider ale părinţilor, 
precum şi spre oferirea unui suport profesionist familiei, devenind o componentă esenţială în 
dezvoltarea şcolii şi a comunităţii. 
       Familia uită că nevoile cele mai mari ale copiilor sunt de siguranţă, de dragoste, de 
comunicare, de satisfacerea propriilor lor dorinţe, de bucurie. Ei sunt modelul pe care copilul 
îl urmează, îi oferă acestuia condiţiile optime de viaţă, securitatea afectivă, educaţia de bază. 
Implicarea părinților în activități de educație parentală: lectorate, psihoterapie individuală, 
consiliere psihologică, dezvoltare personală, consiliere parentală, ajută la consolidarea 
familiei, la o mai bună legătură între părinte și copil, inclusiv din punct de vedere emoțional, 
alături de o mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de îndeplinire a acestora. 
     Misiunea școlii este de a ajuta părinţii să conştientizeze imensul impact pe care îl are 
atitudinea lor, comportamentul lor, modul lor de a-şi trăi propria viaţă în formarea şi 
modelarea copilului. În funcţie de toate acestea copilul lor va deveni un adult care se 
valorizează, care are încredere în forţele proprii, care-şi asumă răspunderea deciziilor sale, 
care se adaptează și devine capabil să-şi imagineze viitorul. 
        Educația parentală este benefică pentru că îl determină pe adult să accepte faptul că, 
indiferent de vârsta pe care o are acum copilul său, acesta va deveni la un moment dat adult 
și va trebui să se descurce singur pe baza cunoștințelor pe care și le-a însuțit sau a abilităților 
pe care le-a dobândit – prin aceasta ne referim inclusiv la abilitățile sociale. 
        În contextul actual ”cei șapte ani de acasă” nu descriu doar un context spațio-
temporal, ci fac evident referire la o perioadă în care copilul învață reguli noi, se adaptează la 
contexte diverse, dobândește abilități de comunicare și relaționare alături de persoanele care 
îl îndrumă pe acest traseu – fie că acestea fac parte din familie sau reprezintă o instituție 
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educațională.     Prin participarea școlară a copiilor de vârstă preșcolară se pun bazele 
educaționale ce le vor permite acestora o participare îndelungată la procesul educațional. 
Neparticiparea copiilor la educația preșcolară îi va priva de integrarea facilă la nivelul 
învățământului primar, va face adaptarea școlară dificilă și va facilita abandonul școlar 
timpuriu cu ample consecințe pe termen lung: analfabetism, nivel de trai scăzut, șomaj, 
creșterea numărului de asistați social, etc. În fapt, acea persoană va fi mereu o victimă pentru 
că nu va deține uneltele necesare pentru a-și furniza un nivel de trai mai bun. 
         Prin intermediul cursurilor de educație parentală, părinții vor afla că timpul petrecut 
alături de copiii lor e la fel de important ca munca pe care o depun pentru a le furniza un trai 
decent și că inclusiv pentru copii lor recompensele imateriale sunt la fel de bune ca cele 
materiale. Că este important în procesul de creștere al unui copil să învețe de la o vârstă mică 
să respecte un program orar și că furnizarea unei rutine îl va face mai disciplinat și va ușura 
sarcinile părintelui. 
         Implicarea părinților în cursuri de educație parentală ajută la consolidarea familiei, la o 
mai bună legătură între părinte și copil, inclusiv din punct de vedere emoțional, alături de o 
mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de îndeplinire a acestora. Faptul că părintele știe 
cum să răspundă nevoilor copilului său îl va asigura pe cel din urmă că părintele este 
disponibil și îl va determina pe copil să fie mai receptiv la cerințele părintelui pentru că între 
cei doi se va crea o legătură bazată pe colaborare, mai mult decât pe oponență. Astfel, 
părintele va transmite cu ușurință regulile noi de învățare, de implicare în sarcinile școlare și/
sau casnice – evident nu cele mai atractive pentru copil – dar la care copilul va răspunde 
pozitiv deoarece la baza acceptării regulilor noi stă o relație bazată pe respect, negociere și 
colaborare spre scopul comun de a evolua împreună. 
       Comunicarea directă şi onestă,  respectul  reciproc,  scopurile  împărtăşite reflectă 
cerinţele de comunicare  ale societăţilor democratice.  Se consideră că este nevoie ca 
profesorii să fie echipaţi cu abilităţi şi strategii  de  facilitare  a  comunicării  eficiente  cu  
părinţii,  astfel încât  rolurile  „paralele”  ale  părinţilor  şi  profesorilor  să  se intersecteze. 
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 PARTENERIAT ACTIV FAMILIE-ȘCOALĂ 
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 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 
unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe 
cele două instituţii sociale exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când 
este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active 
ale familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale 
şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în 
evidenţă preocuparea părinţilor  pentru viitorul economic al copiilor lor, pentru plasarea 
acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi 
nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. 

Majoritatea părinţilor, inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se 
dovedesc a fi departe de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda 
integral prerogativele lor educative şcolii. Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin 
cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da informaţii preţioase despre problemele, 
crizele de creştere, dorinţele, aşteptările, neîncrederile și pasiunile elevilor. 

Este astfel evident că părinţii şi profesorii împărtăşesc o responsabilitate uriaşă. 
Împreună oferă copiilor dorinţa de a învăţa şi a munci din greu. O bună comunicare între ei 
este esenţială succesului, în scopul motivării copiilor pentru învăţare şi al creşterii interesului 
lor în această direcţie. 

Comunicarea între cele două categorii implicate nu trebuie să fie limitată. Pot fi 
angajaţi în discuţii şi bunicii, unchii, mătuşile, fraţii, surorile şi prietenii apropiaţi ai familiei. 
Important este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de progresul său şcolar. 

Pentru realizarea unei colaborări fructuoase cu părinţii este esenţial ca: 
părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 

valoroasă la educarea copiilor lor; 
părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii 

lor; 
să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 

profesionale; 
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o 

altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub 
denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei 
relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de 
comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe 

toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 
 Un părinte nu trebuie să forţeze, din orgoliul său un copil să înveţe peste puterile 

sale, deoarece copilul observând că nu poate face față cerinţelor părintelui, poate deveni 
deprimat și și-ar putea pierde încrederea în sine, ci ar trebui să-l convingă să înveţe din 
plăcere, fără a-i fi frică de note, profesori sau părinţi, dar nici să nu-l neglijeze. 

Specialiştii în pedagogie au considerat că o educaţie bună dată unui copil nu se poate 
realiza decât printr-o dialogare frumoasă între părinte şi copil. 

Există unii părinţi, în special în zonele rurale ale ţării, care nu acordă o importanţă 
deosebită pregătirii şcolare a copilului, punând copilul la diverse munci grele, 
suprasolicitându-l, luându-i din timpul necesar pentru joacă şi mai ales din cel pentru învăţat.  

Aceste munci prea timpurii pentru un copil aduc mari lacune în cultura generală a 
acestuia, deoarece munca exagerată îl oboseşte, acesta nemaiputând învăţa cum trebuie.  

Aceste neplăceri din familie ar trebui ştiute şi de profesori, în special de diriginte, 
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care ar trebui să ajute copilul, ridicându-i moralul. Un astfel de copil necesită o atenţie mai 
mare şi mai amănunţită din partea dirigintelui şi din partea colegilor. Unui copil nu trebuie 
să i se impună o profesie anume, ci trebuie doar să i se dea sfaturi în legătură cu drumul său 
în viaţă. 

 Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie 
enumeră patru motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între 
ele:  

părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;  
învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se 

petrece în afara școlii;  
cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale 

elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele 
comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala;  

grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, 
serbări școlare). Părinții trebuie să vadă în profesor un prieten, un colaborator, un om 
adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, 
e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât 
este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de 
colaborare școală-familie este deter-minantă în educarea copiilor. Educația în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de 
viață.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea 
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul 
didactic cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le 
foloseşte activ. 

Identificând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi 
aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia 
este mediul de dezvoltare a primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le 
dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită şi 
nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne 
mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare. 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, 
simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care 
se dezvoltă copilul.  

O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în 
intervenţia socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi 
desfăşurate de societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii 
educative a părinţilor. Toate tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin copil 
(cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit 
pe lângă părinţi. Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes 
naţional şi a fost preluată în responsabilitatea statului care dezvoltă, în acest scop, un sistem 
de instituţii specializate. Practicile cotidiene au arătat că influenţa acestor instituţii nu este 
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absolută, iar cercetarea ştiinţifică a pus tot mai clar în evidenţă importanţa familiei. A fi 
părinte este, astăzi, o „profesie” care trebuie învăţată ca oricare alta. Valorificate în planul 
teoriei sociologice, cercetările empirice arată că paradigmele transmiterii intergeneraţionale 
şi reproducţiei sunt utile, dar insuficiente pentru înţelegerea proceselor educaţionale 
desfăşurate în familie în toată complexitatea lor. 
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Rolul familiei in evoluția copilului 
Prof. înv. primar Teodora Artemis Cristea,  

Școala Gimnazială Miron Costin, Galați  
 

Este extrem de dificil să vorbim despre familie, deoarece este un subiect complex, ce 
reprezintă atât o realitate socială, cât și una  dintre cele mai intime celule . Am putea afirma 
că familia reprezintă un fenomen social extrem de familiar. Absolut în toate societăţile 
oamenii construiesc familii, dintre cele mai diverse, poate mult diferite de cele cu care sun-
tem obișnuiți să interacționăm. 
            În încercarea de a defini familia, George Peter Murdock (1949) o identifică cu un  
grup social ai cărui membri sunt legaţi  sub raportul vârstei, căsătoriei sau adopţiei şi trăiesc 
împreună, cooperează  din punct de vedere economic şi au grijă de copii. 
           Pornind de la această accepțiune, putem distinge o serie de forme de asociere umană : 
- o familie poate fi formată din persoane unite prin relaţii de căsătorie, sânge sau adopţie; 
- de regulă, membrii familiei locuiesc sub acelaşi spațiu fizic; 
- familia este compusă din persoane ce interacţionează, comunică în contextul unui statut 
bine definit, de soţ-soţie, mamă-tată; 
- familia menţine şi perpetuează o zestre culturală comună, ce derivă îndeosebi din  cultura 
societăţii în  care trăiește. 

Așadar, familia poate fi apreciată ca  instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi 
îndeplinind aceleaşi funcţii principale: aceea de a transmite moştenirea biologică şi culturală, 
de a asigurara confortul material şi emoţional pentru succesori, de a asigura un climat pro-
pice dezvoltării personalităţii tuturor membrilor ei. În orice societate familia s-a distins ca 
grup specific caracterizat printr-o puternică legătură internă, menţinută atât prin acţiunea 
unor forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii. 
       A concepe astăzi formarea generaţiilor tinere numai în instituţii specializate, fără a ţine 
seama şi de influenţele mediului familial şi ale celorlalte micromedii sociale, înseamnă a 
avea o perspectivă unilaterală. Reformele educaţiei concepute numai pe plan şcolar, fără să 
ţină seama de influenţele convergente ale tuturor factorilor educaţionali, pot conţine lacune 
cu urmări grave pentru progresul unei naţiuni. 
            Contextul familial în care se naşte şi creşte copilul exercită o influenţă hotărâtoare 
asupra dezvoltării sale, asupra construirii întregii sale personalităţi. Această influenţă trebuie 
luată în consideraţie încă din prima copilărie. De aceea, familia a constituit o preocupare pri-
oritară pentru marile organizaţii internaţionale. Astfel, elaborarea unui Cod al familiei, a 
devenit imperios necesară, tocmai pentru a favoriza copilul și a asigura certificarea legală a 
drepturilor și îndatoririlor părintești. 
 Familia, şcoala şi alte grupuri sociale (cartierul, grupul de prieteni) constituie medii de 
viaţă cu procent diferit de influenţare asupra copilului. Comportamentul lui nu poate fi 
înţeles decât totalizând ansamblul acestor influenţe. Privită ca nucleu social, familia este pri-
ma care influenţează dezvoltarea omului, punându-şi amprenta pe întreaga sa personalitate. 
Cea dintâi şcoală a omului a fost şi va rămâne familia; ea fiind fundația pe care se cons-
truiește personalitatea iar trăinicia acesteia depinde de calitatea fundației.  

Validând familiei calitatea de „prim rezervor de modele”, K. Mannheim subliniază 
importanţa pe care o reprezintă celelalte medii care gravitează în jurul copilului şi al grupu-
lui său familial. Ȋn perioada şcolarizării randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură 
de posibilitatea oferită copilului de a învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferi-
tele împrejurări de viaţă din afara acesteia, în care va fi pus în mod conştient de părinţi 
(petrecerea vacanţelor în medii naturale diferite, vizite la muzee, expoziţii, vizionarea unor 
spectacole, lecturi etc.). Posibilităţile de a avea în familie o bibliotecă, de a-și procura re-
viste şi cărţi, de a fi sprijinit la învăţătură de către părinţi vor influența, de asemenea, la dez-
voltarea intelectuală a copilului. Chiar modul în care se dă sprijinul la învăţătură are o mare 
influenţă în dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi își retrag 
influența în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi crează o stare de pasivitate şi o falsă 
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concepţie despre muncă copilului; alţii au o atiudine rigidă, aspră, ceea ce îl inhibă, frânându
-i dezvoltarea gândirii. 

Educatorul foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa 
familială şi de aceea pedagogia familiei nu poate enunța reguli cu valabilitate generală. 
Aceasta nu înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiintifice, de scopuri precise. Dim-
potrivă, în contextul social actual, pentru a putea pregăti copilul cât mai adecvat pentru exi-
genţele vieţii, acţiunea educativă la nivelul familiei trebuie să devină din spontană–
conştientă, din întâmplătoare – permanentă, din intuitivă – ştiinţifică.  
           Deşi nu este calificat pentru activitatea de instruire, părintele are privilegiul de a lucra 
cu mai puţini copii în acelaşi timp şi poate contribui la educarea temeinică, în paralel cu edu-
cația din școală. 
          Familia înregistrează, în epoca noastră, modificări în structura şi funcţiile sale sociale. 
În ceea ce priveşte structura se înregistrează reducerea ei la una, maximum două generaţii. 
Familia modernă este familia nucleu, alcătuită din părinți şi eventual unu, doi copii. Ea a 
înlocuit familia patriarhală, în cadrul căreia convieţuiau laolaltă trei sau chiar patru generaţii.  

 Astăzi se iese din copilărie mult mai repede ca în trecut. Din cauza televiziunii, 
presei, cinematografului, copiii devin repede adolescenţi, „arzând” astfel etape importante 
din evoluția lor. De asemenea, datorită prelungirii duratei de şcolarizare, tinerii care studiază 
rămân în afara statutului şi rolului de adulţi, deoarece pentru a fi consideraţi astfel trebuie să 
aibă o profesiune, iar prin întemeierea familiei   nişte responsabilităţi. 
             A concepe socializarea tineretului fără participarea lui activă la înnoirea societăţii 
înseamnă a-l manipula ca pe un obiect, a-l obliga la conformism, ascunzând discrepanţele 
dintre idealurile lui şi lacunele societăţii. Când acest fapt se produce, el împinge tineretul pe 
calea conduitei deviante, care-l plasează în afara societăţii, îl aliniază, îl înstrăinează de so-
cietate.  
            Aşa cum evidenţia Irina Petrea, „într-o societate informaţională unde tehnologiile 
evoluează exponenţial, nu poţi să ignori accesul copiilor la tehnologie şi informaţie, din ce în 
ce mai multă, mai diversă şi mai greu de controlat. (…) Nu putem împiedica conflictul dintre 
generaţii, dar putem avea înţelepciunea necesară să nu antagonizăm total şi iremediabil cu 
copiii noştri. Răceala se pare că marchează din ce în ce mai mult comportamentul societăţii 
supraorganizate şi tehnicizate în care trăim. Chiar şi atunci când comunicăm, avem intenţii 
bune, pozitive, dar le exprimăm sub forma miilor de interdicţii care au efecte negative. Lu-
mea tehnologiei ne îndrumă spre telefoane şi alte reţele de comunicare, dar ne privează de 
porţia zilnică de iubire”. Nu le putem oferi copiilor, în loc de timp, cadouri, în loc de mângâ-
ieri gadgeturi, în loc de explicaţii, programe TV, în loc de discuţii , chat-ul. Riscăm să 
creştem fiinţe umane cărora le este mai greu fără televizor decât fără tată, care se pot dispen-
sa mai uşor de prieteni decât de automobil. Astfel se asociază şi condiţionează iubirea faţă de 
copil cu timpul şi răbdarea care i se acordă.  Copiii crescuţi în familii organizate şi pline de 
afecţiune au mari şanse să- şi dezvolte un stil de viaţă caracterizat prin optimism. Copiii din 
familii sărace, defavorizaţi, care nu îşi permit strictul necesar, sunt privaţi de copilărie şi nu 
au perspective. Părinţii acestor copii sunt neputincioşi şi deseori devin iresponsabili. 
            Există însă și o serie de deficituri/puncte slabe în ceea ce privește educația în cadrul 
familiei. Dacă familia are ca principal rol  pregătirea tinerelor generaţii pentru integrarea so-
cială, numeroasele cazuri de inadaptare socială înregistrate în ultimul timp în rândurile tine-
rilori sunt o dovadă clară că atât familia, cât şi alte instituţii  sociale nu reuşesc întotdeauna 
să-şi îndeplinească eficient acest rol. 
Părinții posesivi își certifică iubirea copiilor numai dacă le oferă totul, anihilând iniţiativa şi 
realizarea personală. Există numeroase studii care dovedesc că, la vârsta preadolescenţei, 
copilul este mult mai sensibil la oscilațiile climatului familial, că el are mai multă nevoie de 
activitate. A se avea în vedere mai ales situația în care deviaţiile sunt create de lipsa de auto-
ritate a părinţilor în familiile concubine. 
                   De asemenea, există cazul familiilor cu nucleu perturbat. Scindarea familiei prin 
divorţ şi reconstituirea acesteia prin  apariția unui părinte vitreg generează frecvente mani-
festări predelincvente. O mamă sau un tată vitreg necompatibil împinge copilul spre evadare 
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dintr-un mediu de în  care se simte constrâns sau, mai grav,  în care se simte străin ,inutil. 
Astfel fără o protecție afectivă va deveni ostil, se va opune diferitelor forme de disci-
plină, ajungând în cele din urmă în conflict cu întreaga societate. 
                    În ceea ce priveşte influenţele şcolii la nivelul familiei, putem sintetiza făcând 
referire la determinarea familiei de a-și conştientiza rolul şi responsabilitățile ei educative. 
                   Pe ambele direcţii şcoala a făcut şi face mult, însă este nevoie de mai mult în 
condițiile actuale , în care trebuie să luptăm cu prejudecăți, cu mentalități prăfuite.   
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CUM PUTEM FORMA COMPORTAMENTE POZITIVE ÎN CONTEXTUL 

RELAŢIEI FAMILIE - GRĂDINIŢĂ 

Prof. Curcan Petronela 

Grădiniţa Nr.1 Magurele- jud.Ilfov 

 

La vârsta preşcolară un factor educativ important este grădiniţa, care desfăşoară un 

amplu proces instructiv-educativ 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, oferindu-i 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 cultivă 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 jucăriile 

existente pentru a-i 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 3-6/7 ani. 

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi 

familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei 

grădiniţă - familie. 

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor 

şcolare, îndeplinirea sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice a 

copilului. Cealaltă dimensiune se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele 

directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre 

cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la 

diferite conţinuturi şi metode şcolare.  

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, 

fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 

educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece 

aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în aceasta instituţie nu va avea 

rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa 

în mod just un copil fără a-l observa atent, fără a-l studia, fără a-i înţelege personalitatea. 

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se 
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stabilesc 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 raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture 

eventualele carenţe educative. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea 

de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i 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. 

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii problemelor cu care se 

confruntă copilul trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. În general 

ele sunt prilejuite de acele momente în care copilul este introdus ori este extras din 

programul grădiniţei. Altfel spus, cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a 

comunica cu părinţii sunt: când părinţii aduc copiii la grădiniţă; la sfârşitul programului, 

când părinţii îşi iau copiii de la grădiniţă; cu prilejul diferitelor evenimente festive ce se 

organizează la nivelul grădiniţei: sărbători diverse, festivităţi de început de ciclu ori la sfârşit 

de ciclu preşcolar; vizite la domiciliu, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice. 

Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu 

ele. Cu cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă 

influenţa ambilor factori educaţionali şi a ambelor medii educaţionale. Cu cât colaborarea 

dintre educator şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine ambii actori vor cunoaşte mai bine 

copilul.  

Dialogul educatoare-părinte 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. 

Unii părinţi, care au avut experienţe negative în timpul propriilor lor ani de şcoală, se 

pot simţi intimidaţi de prezenţa unor cadre didactice. Alţii, care au fost învăţaţi că educatorul 

ştie cum este mai bine, nu pun la îndoială faptele acestuia. Educatoarele la rândul lor pot să fi 

avut experienţe negative; probabil unii părinţi le-au dat lecţii despre cum să-şi facă meseria. 

Aceste atitudini sau sentimente pot obstrucţiona o bună comunicare. 

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 didactice, cu materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării 

activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare a situaţiilor problematice, cu semnificaţia 

respectului faţă de copil. Relaţia părinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor 

relaţii pozitive între familie-grădiniţă, la o coerenţă a practicilor educaţionale şi a cerinţelor 
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referitoare la copil. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi 

părinţii desfăşurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi 

asociaţia părinţilor. În cadrul acestor întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii 

menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunzător pentru 

menţinerea sănătoasă a copilului. 

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. La serbare pot participa 

părinţi şi rude ale copiilor. Părinţii por fi implicaţi nu doar in organizarea acestor 

evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme, de activităţi.  

Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă 

pedagogică în rândul comunităţi. Părinţii de la un întreg nivel beneficiază, în cadrul 

lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a 

unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează programe în parteneriat (poliţie, 

dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri). Comitetul de părinţi al clasei, ales anual, 

constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor, fiind forul organizat în vederea 

găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc. 

Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii 

corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană etc., pentru eliminarea 

exploatării copiilor, determinarea părinţilor a-şi integra copiii în activităţi recreative, în 

cluburi ale copiilor etc. 

Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa constituie momente de cunoaştere 

reciprocă şi de implicare în actul educativ. 
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Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, 

sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. 

Pentru aceasta, este nevoie de un schimb permanent de informaţii, de completare şi 

valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. 
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Familia în contextul globalizării 

 Prof. Dobre Elena 
Școala Gimnazială Nr.80 

 
 
   Vremurile şi lumea în care trăim par a fi unele dintre cele mai frământate din istoria vieţii 
şi a fiinţei umane, vremuri de nelinişte, de zbucium şi tot mai slabă moralitate. Familia, ca şi 
toate celelalte instituţii cu rol formativ-educativ privite în lumina valorilor tradiţionale, se 
confruntă cu o reală criză. Starea de criză trebuie să ne pună pe gânduri şi să ne trezească la 
o mai înaltă, frumoasă şi proprie formă de viață personală și comunitară, singurul mod în 
care persoana îşi poate găsi sănătatea trupească şi sufletescă. Observăm că în pespectiva 
globalizării,  valorile tradiţionale creştine au suferit un real proces de diluare sau de 
substituire. 
   Omul are o vocaţie familială, se împlineşte deplin ca fiinţă, îşi actualizează plenar toate 
potenţele fiinţei sale doar în comuniune şi împărtăşire de fiinţă şi sens. Copiii sunt tot mai 
puţin doriţi şi aşteptaţi iar părinţii, tatăl şi mama nu mai acordă relaţiei cu aceştia o 
semnificaţie spirituală. Într-o familie creştină rolul părinţilor este fundamental. Contribuţia 
mamei în dezvoltarea fizică şi psihică este una esenţială, afecţiunea maternă fiind socotită a 
fi oxigenul psihic al copilului. Dacă mama este sufletul sau inima familiei, tatăl reprezintă 
creierul ei. Vocaţia de părinte nu se învăţă din cărţi ci singura cale de a naşte şi creşte, de a 
educa şi forma nişte copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni, responsabili faţă de 
viaţa copiilor noştri să le acordăm atenţie şi timp, dragoste şi grijă. În perioada copilăriei 
educaţia trebuie să aibă în vedere sădirea şi cultivarea adevăratelor valori. Educaţia 
religioasă este foarte importantă pentru dezvoltarea caracterului spiritual al tinerei generaţii 
şi cei educaţi astfel pot simţi prezenţa lui Dumnezeu. Care este primul context în care un 
copil învaţă să definească familia şi ce presupune această? Evident, în propria-i familie.  
Aşadar, putem afirma că familia constituie matricea primordială a culturii omeneşti 
un ,,laborator” viu al destinelor umane atât personale cât şi naţionale. În sânul familiei se 
identifică la modul general valorile umane, progresul sau declinul unei societăţi. În relaţiile 
dintre membrii ei se exprimă relaţiile ce există la nivel macro familial, dintr-o perioadă, din 
cadrul unui grup de oameni pentru că fiecare poartă în sufletul său şi transferă convulsiile şi 
frământările sale colectivităţii în care trăieşte şi activează.  
      În prezent, se vorbeşte tot mai mult despre schimbările care s-au produs în sânul şi în 
modul de percepţie asupra familiei în  ultimul secol, provocate  de  civilizaţia  industrială şi 
de urbanizare, de alienarea morală a omului contemporan, de revoluţionarea, până la 
schimbare şi abolire, a  vechilor  cutume şi relaţii, ce îi guvernau altădată viaţa. Din fragedă 
pruncie, copilul  este  învăţat să  se  afirme,  chiar şi cu  preţul  sacrificării intereselor  
celorlalţi, să îşi  organizeze viaţa după propriul şi bunul său plac, să caute împlinirea 
dorinţelor sale cu  orice  preţ, să fie fericit. Însă mijloacele pe care le foloseşte nu sunt 
totdeauna dintre cele mai înalte şi oneste. Adeseori, ele trădează egoism, individualism şi 
lipsă de sensibilitate. Într-o socitate în care sunt cultivate până la paroxism, prin toate 
canalele, şi mijloacele posibile, plăcerile, în care întemeierea unei familii este adesea privită 
ca fiind ceva desuet, iar naşterea de copii, o piedică în calea realizării de sine, familia pare a 
fi cel mai grav lovită de valurile duhului frivol al lumii acesteia. Astăzi, erotizarea profundă 
a societăţii este o realitate obiectivă. Copiii, sunt tot mai puţin doriţi şi aşteptaţi , ca şi cum ei 
ar fi o piedică în calea împlinirii tuturor acestor deziderate , numărul lor este strict limitat , la 
unul, maxim doi, iar părinţii- tatăl şi mama , acum angajată şi aflată în plină afirmare de sine 
– nu mai acordă relaţiei cu aceştia aceeaşi semnificaţie spirituală. Alergând de multe ori de 
dimineaţa , devreme, şi până seara, târziu, educaţia se transformă în câteva minute de dialog 
cu aceştia, în care însă nu există timpul necesar pentru ca ei să îşi poată deschide real sufletul 
şi să primescă sprijinul pe care îl așteaptă şi pe care şi l-ar fi dorit din partea părinţilor . Grija 
faţă de educarea sufletului copilului este subordonată preocupării de cele materiale, astfel 
încât adeseori părinţii devin mai străini copiilor decât străinii. Omul de astăzi aleargă să-şi 
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păstreze un seviciu,  să ofere familiei un minimum de confort, adică se concentrează asupra 
unor investiţii cu profit imediat, dar pierde din vedere, investiţia cea mai importantă a vieţii 
sale – copiii, iar când ajunge să conştientizeze aceasta este , de cele mai multe ori , prea 
târziu, atunci când copiii s-ar putea să fie ,, departe “, atât fizic, cât şi spiritual de părinţii lor. 
   Viaţa unei familii se desfăşoară pe plan fizic, concret, şi pe plan spiritual sau duhovnicesc. 
Este posibil ca familia să dobândească o deplină împlinire în prima ordine a exisţenţei sale, 
cea materială,  prin dobândirea de bunuri, funcţii, demnităţi. Dacă însă nu a acumulat şi în 
planul tainic al vieţii spirutuale, nu se va putea bucura niciodată deplin de cele dintâi, după 
cum , în mod contrar, atunci când există împlinire în universul spiritual al familiei, aceasta 
este capabilă să suplinescă chiar şi lipsa deplină a celor dintâi. Pentru ca o familie să crească 
şi să se dezvolte este absolut necesar să se comunice. Or, ,,nu există un alt loc în lume în care 
cuvintele să conteze mai mult decât în cadrul familiei. Comunicarea în cadrul familiei  
reprezintă piatra de temelie a societăţii şi este primul loc în care copiii învaţă să comunice şi 
să se poarte cu ceilalţi. Tot aici învaţă ce să spună şi cum să spună anumite lucruri”. Drama 
morală a lumii contemporane este aceea că s-a dezis cu prea multă uşurinţă de principiile 
care altădată au motivat-o profund, de valoriile care i–au dat sens înalt şi i-au oferit 
împlinire, că a inversat iraţional ierarhia lor, înlocuindu-le pe cele spirituale , cu falsele 
valori materiale. Elementul de maximă stabilitate al familiilor din trecut îl constituia tocmai 
adaptarea şi conformarea, armonizarea vieţii individuale şi comunitare la nişte repere 
morale, obiective înalte, însuşirea şi respectarea lor. La toate acestea adăugăm credinţa, 
dragostea de Dumnezeu şi de glia străbună a celor din trecut, valori ce par astăzi tot mai 
desuete şi anacronice şi că, sufletul omului de altădată nu era atât de scindat şi divizat de 
dorinţe  şi aşteptări atât de numeroase şi contradictorii. De aici sentimentul de ,,eşec 
existential” al omului contemporan, de aici sentimentul zădărniciei şi al inutilităţii, 
disperările şi deznădejdea sa.  
   Credinţa ortodoxă  ne învaţă că familia trebuie să fie, pentru fiecare dintre membrii săi, o 
oază de linişte şi de armonie, un liman sufletesc, un spaţiu în care să se întreacă unul pe 
celălalt în acte de iubire şi dăruire căutând să transforme căminul într-un spaţiu al preţuirii şi 
ajutorării reciproce, al creşterii şi educării responsabile a copiilor într- un colţisor de rai, încă 
din lumea şi din viaţa prezentă.  Sfinţii părinţi ai Bisericii Ortodoxe, în special Sfântul Ioan 
Gură de Aur, spune că, biserica cea mică este chiar familia, lucru întru totul adevărat, având 
în vedere că Mântuitorul spune aşa: „Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, 
acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” 

    Educația copiilor constituie cea mai mare artă. În procesul educaţiei, părinţii, în calitate de 
primi îndrumători ai copiilor, trebuie să dea dovadă de mult tact. Copiii sunt moştenirea pe 
care o lăsăm, raţiunea şi motivaţia tuturor ostenelilor şi jertfelor noastre de o viaţă, ei 

reprezintă cea mai importantă investiţie a noastră, investiţia pentru veşnicie. Cei mai mulți 
dintre părinți , ca niște ,,pedagogi ai virtuţii” își dau silința să sădească în sufletul copilului 

ceea ce ei au mai bun și mai frumos spiritual, intuind că de aici le vor veni cele mai mari 

bucurii și împliniri din viață. Copiii au dreptul să cunoască efectul benefic al unei case 

fericite, iubitoare și sigure. O casă cu etică puternică, valori, tărie morală și de caracter.  

Având copii sănătoși, vom avea o societate sănătoasă, puternică în care să existe și să se 
promoveze adevărate valori : valori morale, valori spirituale, valori estetice, valori sociale. 
   Fiecare dintre noi trebuie să avem o permanentă preocupare faţă de viitorul familiei 
creştine şi al neamului românesc, prin redescoperirea şi trăirea valorilor creştine în casele 
noastre, în parohiile de care aparţinem şi în marea familie a Bisericii lui Hristos. Să arătăm o 
atenţie deosebită familiilor în care a slăbit iubirea şi bucuria comuniunii,  oferindu-le un 
semn al iubirii lui Hristos faţă de ei, o faptă bună şi un cuvânt bun. Familia este şi va rămâne 
una dintre valorile perene ale neamului omenesc şi ale fiecărei fiinţe umane, pentru că omul 
este prin însăşi alcătuirea sa, o fiinţă socială, comunitară, dialogică, simţind presant nevoia 
de comunicare şi comuniune. Forma sau calea cea mai potrivită de revigorare şi renaştere a 
familiei creştine, o constituie întoarcerea la valorile ei tradiţionale, adaptate la noile realităţi 
create, dar bazate pe iubire şi dăruire, responsabilitate şi ajutor, toate acestea străbătute de o 
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înaltă moralitate şi dorinţă de desăvârşire. 
    Biserica, şcoala şi familia sunt chemate să îndeplinească o misiune crucială în refacerea şi 
valorizarea potenţialului uman, educaţia devenind în acest sens un paşaport universal, un 
catalizator cu efect puternic asupra devenirii fiinţei umane. În cazul în care există o strânsă 
legătură între familie, şcoală şi Biserică, cuvintele Mântuitorului „Învăţaţi-i să păzească 
toate câte v-am poruncit vouă” , capătă valoare. 
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EDUCAȚIA PARENTALĂ 
Prof.înv.primar: Docan Anca 

Prof.biologie: Apostu Loredana 
Școala Gimnazială Tg. Trotuș 

 
"Un profesor își pune amprenta asupra eternității; el nu poate ști niciodată până unde 

ajunge influența lui."  
Henry Brooks Adams 

Educația parentală are scopul de a-i sprijini pe părinți în creșterea și educația copiilor, în 
conștientizarea rolurilor pe care le au în raport cu copiii și de a le îmbunătăți competențele 

parentale.  
Obiectivul principal al educației parentale este de a îmbunătăți sau schimba 

atitudinile,  suspiciunile și practicile părinților români, în așa fel încât aceștia să respecte 
recomandările psihopedagogiei moderne și să le urmeze. 

Scopul educației parentale este dezvoltarea armonioasă și tratarea adecvată a copiilor, 
respectând drepturile și demnitatea acestora. 

O prioritate importantă este eliminarea neglijării copilului și abuzul fizic sau violența 
psihologică, inclusiv umilirea, tratamentul degradant,  violența verbală. 

Educatorul parental este definit ca profesionist cu pregătire inițială în domeniul socio
-uman sau medical (educatori, profesori, medici, asistenți medicali, asistenți sociali,  
psihologi), care a participat la un program de formare specializată în domeniul educației 
parentale. 

Educatia parentală în alte țări din Europa: 
La nivelul Consiliului Europei se încurajează parentalitatea pozitivă, respectiv 

“comportamentul parental bazat pe urmărirea interesului superior al copilului, care este stim-
ulant, abilitant și nonviolent și care oferă recunoaștere și orientare care implică stabilirea de 
limite pentru a permite dezvoltarea deplină a copilului.” 

În Spania, școala și furnizorii privati (ONG-urile) ofera servicii de educație parentală 
cu resurse care vin din partea statului sau a donatorilor privați. Prestatorii de servicii sociale 
publici sau privați, oferă servicii de educație parentală unor categorii specifice de beneficiari 
și părinți imigranți, cu ajutoare sociale, asistați personali, etc. 

În Italia, se pune mare accent pe educația parentală dintr-o perspectivă medico-
socială, iar susținerea acestui gen de educație se face încă din anul 1997. 

În Franța există din anul 1999 un Birou Interministerial pentru familie, care îi sprijină 
pe părinți în exercitarea parentalității. Acesta asigură coordonarea și monitorizarea 
serviciilor de suport parental. 

În Suedia, există o strategie națională pentru sprijin parental, din anul 1999, care 
prevede o serie de recomandări privind asigurarea suportului parental de către autoritățile de 
la nivel regional și comunitar. Sunt sprijinite foarte mult familiile care au copii cu nevoi 
speciale. 

În România, au fost identificate o  serie de probleme ce necesită dezvoltarea unei 
strategii de educație parentală pe termen lung și anume: 

Rata crescută a moratalității infantile – cea mai ridicată din Uniunea Europeană; 
Malnutriți și prematuritatea – ce favorizează decesele, mai ales în mediile sărace, cu 

părinți neșcolarizați sau prea puțin școlarizați, cu o educație precară, lipsiți de 
motivație și putere financiară; 

Procentul ridicat al copiilor din familii sărace și o rată crescută a abandonului familial și 
a copiilor părăsiți în spitale care rămân fără acte de identitate; 

Fenomenul copiilor ce au părinți plecați în străinătate; 
Numărul crescut al copiilor abuzați, neglijați, exploatați. 

Medierea situațiilor conflictuale apărute între elevi - părinți - școală 
 
 
Laurențiu Marius Dragomir, professor, Școala Gimnazială Breasta 
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Rezumat 
Medierea reprezintă „un proces structurat, în care o a treia parte, neutră, asistă 

voluntar la rezolvarea unei dispute între două persoane sau grupuri, constituite în părţi”. 
Una din sarcinile mediatorului şcolar este  de a media conflictele apărute în mediul 

școlar. Astfel, conflictul profesor-elev „decurge din însăşi funcţionarea şcolii şi-a relaţiilor 
pedagogice” şi se concretizează în „etichetări, injurii, atitudini ironice ale unor profesori, 
evaluare subiectivă”. 

Nesoluţionarea conflictului profesor-elev sau soluţionarea parţială poate alimenta 
refuzul elevului de frecventare a şcolii şi induce acestuia un sentiment de dezgust în raport 
cu activităţile şcolare, atitudini care „nivelează”  calea spre absenteism şcolar. 

Conflictul părinte-profesor este determinat de implicarea prea puternică a părinţilor 
în activităţile educative. 

Intervenţia mediatorului școlar se realizează etapizat, astfel: mediatorul stabileşte 
contactul iniţial cu prima parte - după care, contactul iniţial cu a doua parte. Urmează 
pregătirea lucrului asupra disputei,  ascultarea problemelor, explorarea problemei, 
construirea unui acord și încheierea şi realizarea acţiunilor. 

 
*** 

 
Medierea reprezintă „un proces structurat, în care o a treia parte, neutră, asistă 

voluntar la rezolvarea unei dispute între două persoane sau grupuri, constituite în părţi”. 
Una din sarcinile mediatorului şcolar este  de a media conflictele apărute în mediul 

școlar. Astfel, conflictul profesor-elev „decurge din însăşi funcţionarea şcolii şi-a relaţiilor 
pedagogice” şi se concretizează în „etichetări, injurii, atitudini ironice ale unor profesori, 
evaluare subiectivă”. 

În astfel de situaţii, rolul mediatorului şcolar este de a culege informaţii despre părţile 
implicate în conflict, fapt care presupune identificarea cauzelor acestuia, a variantelor de 
soluţionare şi aplicarea soluţiei cele mai eficiente pentru ambele părţi. 

Nesoluţionarea conflictului profesor-elev sau soluţionarea parţială poate alimenta 
refuzul elevului de frecventare a şcolii şi induce acestuia un sentiment de dezgust în raport 
cu activităţile şcolare, atitudini care „nivelează”  calea spre absenteism şcolar. 

Conflictul părinte-profesor este determinat de implicarea prea puternică a părinţilor 
în activităţile educative, medierea unui astfel de conflict realizându-se în două etape: 

Evaluarea şi rezolvarea situaţiei părinţilor agresivi – presupune empatizarea 
mediatorului şcolar cu părintele, acesta din urmă manifestând fie un comportament violent, 
fie un comportament caracterizat prin lipsă de cooperare; 

ascultarea activă – implică comunicarea verbală, nonverbală, evitarea din partea 
mediatorului școlar a atitudinii critice, a discuţiilor centrate pe „situaţia problemă” şi nu pe 
„copilul problemă”. 

Intervenţia mediatorului școlar se realizează etapizat, astfel: 
mediatorul stabileşte contactul iniţial cu prima parte - după care, ascultă cele 

relatate de aceasta, urmând ca în final să stabilească dacă persoana respectivă are într-adevăr 
nevoie de astfel de servicii. În contextul în care sunt îndeplinite cerinţele necesare furnizării 
serviciile de mediere, se va contacta şi cea de-a doua parte. 

contactul iniţial cu a doua parte - poate fi mai dificil decât cu prima parte, deoarece 
mediatorul ar putea ajunge la concluzia că cea de-a doua parte nu a greşit cu nimic primei 
părţi; 

pregătirea lucrului asupra disputei – mediatorul va lucra separat cu fiecare parte, în 
scopul stabilirii opţiunilor fiecăruia cu privire la modalitatea de desfăşurare a procesului de 
mediere. Cea mai eficientă modalitate de realizare a medierii este cea de tipul faţă în faţă, 
însă pentru a putea fi pusă în practică este indicată o pregătire în prealabil a părţilor în acest 
sens.  

ascultarea problemelor – părţilor li se urează bun venit, sunt invitate să se aşeze 
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confortabil şi să-şi expună punctul de vedere asupra problemei, fără a fi întreruptă de 
mediator care în final realizează un scurt rezumat al celor relatate de părţi. 

explorarea problemei – discuţiile între părţi se pot transforma în conflicte, situaţie în 
care mediatorul este nevoit să-şi folosească abilităţile profesionale pentru a nu pierde situaţia 
de sub control. 

construirea unui acord – este etapa în care problema, nevoile fiecărei părţi sunt 
clarificate, precum şi modalităţile de realizare a acestora. În construirea acordului se va 
susţine claritatea, concreteţea şi exactitatea precizării termenelor de înfăptuire a acţiunilor. 

încheierea şi realizarea acţiunilor – în final mediatorul mulţumeşte părţilor pentru 
participare, iar dacă una dintre ele are dubii în privinţa îndeplinirii acordului, se poate stabili 
o întâlnire anterioară.  

Mediatorul poate lucra singur sau în echipă, cum este cazul co-medierii care prezintă 
numeroase avantaje: 

- lucrul în doi este mai eficient în situaţii conflictuale dificile; 
- unul dintre mediatori poate avea rolul de observator, în timp ce altul controlează 

procesul;  
- mediatorii pot modela o formă cooperativă de lucru; 
- mediatorii pot învăţa unii de la alţii. 
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COMUNICAREA  ŞCOLII  CU  FAMILIA 
 

Prof.înv.primar Duca Elena Monica  Şcoala Gimnazială,, Ioan Opriş” Turda, Jud.Cluj 
Şcoala şi familia sunt factorii care, prin conjugarea eforturilor, sunt în măsură să sat-

isfacă trebuinţele copilului şi, implicit, să contribuie la formarea motivaţiei pentru învăţare. 
Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre educatori şi părinţi se bazează pe trei ele-

mente definitorii- respectul reciproc, atitudinea imparţială, empatia- şi îmbracă diferite 
forme constând în oferirea şi împărtăşirea informaţiilor, pregătirea şi sensibilizarea reciprocă 
în vederea scopului asumat, de educare a copilului. 

Unitatea de opinie dintre cele două instituţii şcoală şi familie nu poate fi realizată 
decât în colaborare, bazată pe o comunicare eficientă în care cei doi parteneri îşi cunosc re-
sponsabilităţile.Pentru o bună reuşită educaţională, familia trebuie să-şi asume rolul de 
colaborator activ al şcolii, să cunoască cerinţele specifice şcolii, să creeze condiţiile necesare 
activităţii de învăţare continuă.Familia trebuie să consolideze deprinderile moral-civice, con-
duita civilizată, în relaţiile cu cei din jur, să creeze condiţiile necesare dezvoltării aptitudi-
nilor copilului lor, etc..Activitatea de colaborare intră în sarcina fiecărui cadru didactic, ca 
obligaţie profesională şi morală, în acelaşi timp. 

      În cadrul parteneriatelor educaţionale cu părinţii  am avut  în vedere 
următoarele : 

 -în prima zi de şcoală am prezentat părinţilor specificul activităţii şcolii, a obiec-
telor de studiu, orarul clasei, tipul de manuale,rechizite şi alte materiale necesare copilului de
-a lungul anului şcolar; 

 -informarea curentă a progresului sau a eşecului şcolar al elevilor; 
 -comunicarea familiei,ori de câte ori a fost cazul, a schimbărilor survenite în evo-

luţia copilului; 
 -crearea condiţiilor pentru ca ei să-şi exprime nemulţumirile, părerile, îngri-

jorările, opiniile, propunerile; 
 -crearea condiţiilor pentru a mă cunoaşte şi pentru a-i cunoaşte mai bine; 
 -desfăşurarea unor activităţi în care părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze 

în echipă pentru ducerea la bun sfârşit a unei sarcini; 
 -implicarea părinţilor în derularea proiectelor educaţionale de la nivelul clasei, al 

şcolii. 
 La şedinţele cu părinţii am prezentat referatele:,, Barierele unei comunicări efi-

ciente cu părinţii”, „Familia-în contextul factorilor educativi” , „Modalităţi de colaborare a 
şcolii cu familia în vederea creşterii randamentului şcolar”,Importanţa familiei în educaţie ’’ 
prin care am încercat să scot în evidenţă importanţa deosebită şi rolul important pe care-l are 
buna colaborare a şcolii cu familia pe toate planurile. 

 
PREZINT UNELE ACTIVITĂȚI LA CARE AU PARTICIPAT ȘI PĂRINȚII 
Ziua Internațională a fericirii 
Atelierul „Zâmbete în culoare” a dorit să-i iniţieze pe părinţi şi elevi în tehnici spe-

ciale de mânuire a acuarelelor, să colaboreze pentru finalizarea unui produs şi să aleagă cele 
mai potrivite culori. Baloane pictate şi tablori care să ilustreze lucrurile care îi fac fericiţi au 
fost obiectivele acestui atelier. 
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Activitatea "Toamna" - pictură pe pânză 
 

 

 
 
-Activitatea “Poveste despre ţara mea” .  
În această activitate au fost implicați elevii clasei I A , bibliotecar-Mariana Cosma, 

mecanic - Ovidiu Todea și părinții elevilor. 
Activitatea a fost dedicată Centenarului și s-a desfasurat sub forma incursiunii în tim-

pul strămoșilor noștri – timp din care se naște povestea, dar și povestea zilei de azi în care 
trăim acest moment istoric. 

Copiii imbracati in port popular au transmis mesajul lor pentru Romania, au recitat, 
au cântat și au fost antrenați în povești despre țară, port popular, obiceiuri și tradiții 
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românești- activitatea având caracter interactiv. Părinții au adus și ei poveștile lor despre 
țară, tradiții și despre costumul popular românesc. 

 

      

 
 
 
O altă activitate ,,Noi și vitaminele 
Le-am explicat elevilor importanţa implicării  familiei în activităţile şcolare şi ex-

traşcolare. În acest sens elevii au vizionat un PPT cu titlul ,,Locul şi rolul şcolii şi al familiei 
în educarea copiilor”. S-a discutat,apoi,  despre conştientizarea permanentizării legăturii 
şcoală-familie, pentru generalizarea succesului şcolar ,socializarea copiilor, adaptarea lor la 
specificul activităţii în gimnaziu precum şi obţinerea unor rezultate performante. 

S-au  îndeplinească cu succes sarcinile oferite: spălarea fructelor, curăţarea ,tăierea 
acestora. Produsul final ,salata de fructe, a fost împărțită egal la toți elevii, și consumată. 

  În final s-a discutat cu părinții și elevii, oferindu-le ocazia să își exprime părerea 
cu privire la această activitate. Si-au exprimat dorinţa de a participa şi la alte activităţi mo-
tivând faptul că funcţia educativă a familiei se împleteşte concret cu funcţia si îndatoririle 
şcolii, ambele instituţii completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a ele-
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vului. 
 

              
 
VIZITĂ LA MUZEUL DE ISTORIE TURDA 

  

      
 
 
Scopul final al parteneriatului școala-familie este  pe de o parte adaptarea copilului/

viitorului adult la orice situaţie nou creată,iar pe de altă parte profesorul are şansa de a se 
informa parmanent teoretic si practic. 

Astfel funcţia educativă a familiei se împleteşte concret cu funcţia si îndatoririle şco-
lii,ambele instituţii completându-se reciproc în educarea si creşterea armonioasa a elevului. 
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Plan de consiliere pentru familia cu tineri consumatori de droguri 
Prof. Dumitru Marioara 

Scoala Gimnaziala Nr. 49  
  Motto: 
 Adevăratele greutăţi pot fi depăşite. Doar cele imaginare sunt de neînvins.  
 (Theodore V. Nail) 
          Consumul de droguri reprezintă o problemă de mare importanţă şi 
complexitate pentru noi toţi. El semnifică o speranţă sau o provocare pentru 
tineri, o problemă serioasă pentru părinţi şi pedagogi şi un semnal de alarmă 
pentru societate. Adolescenţa este vârsta la care apare nevoia de identificare, 
de a se găsi şi înţelege pe sine şi pe cei din jur. Este vârsta experienţelor 
personale, vârsta căutării coordonatelor proprii sufletului şi corpului, vârsta 
descoperirii dimensiunilor realităţii. 
         Drogul are de multe ori forma unei astfel de experienţe, care reuneşte: 
curiozitatea, dorinţa de a încerca ceva nou, de a experimenta totul, dorinţa de 
a-şi ridica performanţele intelectuale şi chiar dorinţa de a fi modern pur şi 
simplu. 
         Un alt aspect deosebit este că drogul începe să fie din ce în ce mai 
prezent în principalele grupuri în care se poate afla adolescentul la această 
vârstă: anturajul şi şcoala. Este ceea ce determină formarea unui model 
biopsihosocial, care este dezvoltat de interacţiunea dintre factorii psihologici, 
de mediu şi cei fiziologici. 

         Adesea, atât în mediul şcolar şi universitar, cât şi în anturajele obişnuite, 
are loc un fenomen de imitaţie în grup, în care adolescenţii, copiindu-şi 
"idolul", recurg la drog. Orice consumator dovedeşte, de asemenea, o dorinţă 
patologică de a-şi face adepţi, personalitatea lui fiind neînţeleasă de cei care nu 
au venit în contact cu drogul. Este cert că, sub efectul drogului, adolescenţii par 
a depăşi dificultăţile şi incertitudinile şi îşi găsesc o iluzorie siguranţă şi 
identitate. 
         În profilul psihologic al tânărului consumator domină trăsăturile 
nevrotice, dependenţa afectivă, intoleranţa la frustrare, angoasele de separaţie, 
izolarea şi dependenţa afectivă, iritabilitatea, timiditatea şi hipersensibilitatea. 
Are loc o opoziţie a eului împotriva lumii, pe care o consideră un element 
agresiv, nedrept şi opresiv. Soluţia pe care adolescentul în cauză o găseşte 
pentru a rezolva aceste conflicte este retragerea într-o lume construită, 
determinată şi întreţinută de drog. Această lume îl face fericit, îi satisface 
instinctele primare, îi estompează pentru un timp conflictualitatea. 
         Astfel, principalii factori de risc ce pot determina consumul de droguri ar 
putea fi: toate tulburările emoţionale, anxietăţile, depresiile, însingurările, 
frustrările şi conflictele interpersonale. Faptul ca unii tineri adolescenţi 
consumă droguri arată că există în continuare baraje de netrecut între generaţii.  
         Consumul de droguri este o realitate cu care se confruntă, în special, 
tinerii. Adesea, părinţii sunt prea ocupaţi să verifice anturajul propriului copil. 
Acesta ar putea fi primul pas al tinerilor spre lumea drogurilor. Educaţia oferită 
în familie este ajutorul pe care un tânăr îl poate avea în viaţa de zi cu zi.  

Cum poate afla un părinte dacă copilul său consumă droguri: 
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1. Să încerce să fie cât mai aproape de prietenii copilului; o soluţie ar fi să-i 
invite cel puţin o dată pe săptămână acasă. Dacă observă că prietenii nu mai 
sunt aceeaşi sau dacă au un comportament cu care adulţii nu sunt de acord, să 
încerce să discute cu propriul copil pentru a afla care sunt motivele pentru care 
şi-a ales astfel de prieteni. 
2. Să fie cât mai atenţi la apetitul sau orele de somn ale copilului. Să caute 
semne de depresie sau de refugiu. Dacă există astfel de semne, atunci ele nu 
trebuie puse imediat pe seama drogurilor: poate fi vorba de o perioadă mai 
proastă sau mai obositoare.  
3. Să afle dacă interesul pentru activităţile favorite este acelaşi. Dacă se observă 
că nu-şi mai ocupă timpul cu ceea ce-i plăcea până nu demult să facă, trebuie să 
se încerce să se afle chiar de la el cauza. În cazul în care răspunsul este ezitant, 
atunci este o problemă.  
4. Îngrijorarea trebuie să apară atunci când lipseşte prea des de acasă, că 
rezultatele şcolare devine slabe, iar numărul de absenţe nemotivate este în 
creştere.  
5. Trebuie urmărit şi modul în care copilul se îngrijeşte de aspectul său, dacă 
are grijă de propria-i persoană.  
6. Trebuie analizat gradul de ostilitate din comportamentul copilului.  
7. Trebuie urmărit dacă toate lucrurile din casă sunt la locul lor şi dacă nu 
lipsesc bani.  
8. Părintele trebuie să se ocupe de curăţenia din camera copilului (chiar dacă cu 
ceva timp în urmă era treaba exclusivă a copilului). Pot apărea anumite indicii: 
sticluţe de medicamente, seringi, brichete, tuburi de plastic etc. 
9. Trebuie observate cu atenţie trăsăturile feţei: dacă are ochii roşii, faţa palidă, 
secreţii nazale asemănătoare cu cele în cazul unei răceli. 
10. Trebuie urmărit dacă are semne de înţepături pe antebraţe sau pe picioare.  
Părinţii vor trebui să se implice în mod deosebit şi să aloce resurse importante, 
atât materiale, cât şi de ordin sufletesc. Pentru a-l putea ajuta şi pentru a fi 
eficienţi cu copilul lor, ei înşişi vor trebui să participe la şedinţe de consiliere pe 
probleme specifice, astfel încât să facă faţă cât mai bine la toate situaţiile care 
pot apărea în viaţa acestuia. 
 

Rolul părinţilor: 
         
         A fi părintele unui copil care se droghează implică o mulţime de provocări 
şi de frustrări, precum şi frecvente schimbări ale stării sufleteşti – toate putând 
duce la epuizare. Se recomandă părinţilor să aibă grijă de ei înşişi, astfel încât 
să aibă puterea de a fi alături de copil şi de a  veni în întâmpinarea nevoilor lui. 
Este indicată consultarea specialiştilor din domeniul psihologic şi medical, 
trebuie menţinută o atitudine pozitivă. 
         Trebuie conceput un program de consiliere adaptat fiecărei familii. 
         Copilul va fi încurajat să participe la activităţile şcolare şi comunitare. 
         Adolescentul poate fi ajutat să dezvolte relaţii sociale armonioase. 
         Asigurarea de oportunităţi pentru a forma prietenii armonioase este 
esenţială pentru fericirea şi sensul existenţial al tânărului. 
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         In orice caz, părinţii trebuie să fie conştienţi de dificultăţile şi de 
vulnerabilităţile sociale pe care copilul le întâmpină. 
         Un stil de viaţă activ implicând un continuu proces de învăţare, face pe 
oricine, inclusiv  persoana cu înclinaţii spre droguri, să se simtă mult mai tonic 
şi mai încrezător în sensul vieţii. Trebuie încurajate interesele sau pasiunile, de 
exemplu muzica, dansul, adică tot ceea ce îi făcea plăcere înainte de a începe să 
apeleze la droguri. 
         Trebuie luat în consideraţie faptul că pot apărea manifestări de ordin 
emoţional, însoţite de plâns şi de interogaţia: ,,De ce tocmai noua ni se petrece 
asta?’’. Un asemenea moment este unul dificil, iar consolările şi încurajările 
sunt necesare din partea psihologului. După ce părinţii s-au împăcat cu ideea şi 
vor să continue şedinţa, demersul va fi axat pe resursele de ordin motivaţional 
pe care  ei vor trebui să le pună permanent în joc, asta în condiţiile în care 
uneori pot apărea momente tensionate în ceea ce priveşte climatul familial, care 
în cazul acestui copil va trebui să fie unul foarte stabil. 
         Tema de reflecţie la care va trebui să se gândească părinţii, va viza tocmai 
capacitatea de autoevaluare obiectivă şi de identificare în special a resurselor de 
ordin sufletesc, ei trebuind  totodată să se întrebe cu sinceritate dacă-şi vor găsi 
tăria şi vor fi dispuşi să facă sacrificiul de a continua pe acest drum – acela de a
-şi ajuta propriul copil să depăşească criza.  

Ce trebuie să facă părinţii: 
1.   Să cultive o relaţie bazată pe prietenie şi sinceritate cu copilul.  
2. Atenţie la ceea ce consumă, deoarece unele droguri poartă alte denumiri faţă 
de cele reale, administrarea lor producând intoxicaţii grave, uneori mortale. 
3.   Nu există droguri tari sau droguri slabe şi nici droguri bune sau rele! 
4.   Dacă copilul va dori să consume droguri, este foarte probabil ca el să 
reuşească până la urmă. Pe baza "semnelor" enumerate mai sus, se poate 
depista în timp util acest lucru! 
5.  Părintele este cel care trebuie să-l informeze încă de timpuriu cu privire la 
nocivitatea drogurilor. 
6.  Cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte, este acela de a fi un 
exemplu. Copiii trebuie să ştie de la tine care este pericolul administrării de 
medicamente, în general, fără recomandarea medicului. 
7.   Trebuie evidenţiat faptul că alcoolul amplifică efectele drogului. 
 
         Părinţii vor trebui să se implice în mod deosebit şi să aloce resurse 
importante, atât materiale, cât şi de ordin sufletesc. Pentru a-l putea ajuta şi 
pentru a fi eficienţi cu copilul lor, ei înşişi vor trebui să participe la şedinţe de 
consiliere pe probleme specifice, astfel încât să facă faţă cât mai bine la toate 
situaţiile care pot apărea în viaţa acestuia. 
 
Bibliografie: 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA 
COPILULUI 

 
 

 
Prof. Cornelia FOSTER 

Școala Gimnazială “ Sabin Manuilă” Sâmbăteni 
 

 
“ Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece 

te face mamă, ci buna creştere pe care o dai copiilor.” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

 

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă ca-

pacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii 
părinţilor. 

Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a 

sentimentelor noastre. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate 

ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel 
copiii să-i poată urma avându-i ca model. În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie 

să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult  mai  bine  decât  orice  

cuvinte,  şi,  dimpotrivă,  cuvintele  anoste  ale  părinţilor  obţin  exact  efectul contrar. 

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 spir-
itual al copilului pentru că ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra men-

talităţii individului”, respectiv a copilului. Felul în care părinţii se raportează la copii, 

afectează în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la societate. Părinţii severi 
vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul unui sistem nervos 

foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic  în familie şi societate); părinţii 

care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii 
ajung delicvenţi); părinţii care  denotă  inconsecvenţă  educativă,  care  oscilează  între  

răsfăţ  şi  severitate,  vor  forma  un  tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în 

raporturile sociale. Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din 
pântece mama va avea toată grija să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţi-

une, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un rol important în formarea lui, fiind 

climatul  în  care  se  dezvoltă. „Impresiile  primite  de  prunc  în  timpul  sarcinii  în  pâ-
ntecul  mamei  sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spiritu-

ală”. „Trebuie să amintim că orice ţipete,  orice  cuvinte  murdare  îl  spurcă  deja  pe  

copil,  întipăresc  deja  în  inima  lui,  încă  din  pântece, imaginile  viciului  şi  a  pati-
milor.” Comportamentul  plin  de  afecţiune  al  mamei  este  foarte  important pentru  

formarea  sentimentul  comuniunii  sociale.  El  favorizează  comunicarea,  colaborarea  
şi  actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama,  afecţiunea 

reciprocă dintre mamă şi copil.”.  „Relaţiile  conjugale,  respectul,  dragostea,  tandreţea  

şi  căldura  sufletească  –  sunt  90%  din educaţia copiilor, restul trebuie doar subliniat şi 
nici nu trebuie să vorbiţi mult”. (Valerian Krecetov). 
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Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau so-

cietate: „într- o grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor 
care tot timpul se comportă violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se 

copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia  se  comportau  mult  mai  agresiv  cu  

jucăriile  şi  păpuşile  lor,  în  comparaţie  cu  ceilalţi  care  nu asistaseră la spectacolul re-
spectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din 

categoria celor văzute în spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din 

jur.”  Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte 
în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi. Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un 

om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai 

mare asupra lui. 
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 vedere 

va avea de suferit la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul  în  care  nu  are  un  caracter  

puternic  nativ,  prin  care  să  se  autoeduce.  Lacunele  relaţionale, complexele,  fluctu-
aţiile  sentimentale  şi  toate  problemele  interioare  ale  omului  sunt  în  mare  parte  o 

consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea unei per-

soane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi al-
tele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i 

asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, 
să-i ofere afecţiune. Se va 
adapta greu. 

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una 

uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, per-

versiune, sinucideri, din rândul tinerilor  (şi  nu  numai),  au  ca  substrat  lipsa  educaţiei  

familiale  corecte,  sănătoase.  Rolul  familiei  în educaţia copiilor este esenţială. „Familia 
reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. […] Aici se trezesc şi încep să se dez-

volte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi 

cum?), să creadă (în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale 
caracterului său; aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau 

nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care mai apoi se dezvoltă o mare 

personalitate sau un pungaş mărunt.” 
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PROIECT EDUCAȚIONAL – PARADA COSTUMELOR – ECO 
                                                                                           
 

                                                         Prof. GLIZ  DORINA , Grădinița cu P.P.Nr.19, Botoșani 
 

PROIECTAREA  ACTIVITĂȚII 
ZIUA / DURATA – 8 IUNIE 2018 , o zi ; 
GRUP ȚINTĂ  – Grupa mijlocie ** C**;  
Tipul activității – activitate extracurriculară cu implicarea părinților ; 
Titlul activității  - **POFTIȚI LA CARNAVAL ! ** - parada costumelor – ECO  
SCOPUL ACTIVITĂȚII – Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a 
mediului înconjurător , în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta . Implicarea 
părinților în activitatea de reciclarea a produselor – bio prin efectuarea de costume la 
alegerea copiilor. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE URMĂRITE   

Să manifeste implicare în realizarea de costume – bio în scopul îngrijirii mediului și a 
păstrării curate a acestuia ; 

Să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare , spirit de echipă , fairplay; 
Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului 

prin defilarea cu aceste costume și prin susținerea devizei **S.O.S – MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR **; 

Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și 
naturii ; 

Să stimuleze potențialul creativ și artistic al părinților în realizare de costume – eco ; 
Să realizeze acea punte afectivă între copii și părinți prin a petrece cât mai mult timp 

împreună în vederea unei cunoașteri obiective ; 
INTERESELE VIZATE ALE PREȘCOLARILOR  
   Dezvoltarea gustului pentru frumos a spiritului creativ în alcătuirea de costume/măști –eco, 
educarea deprinderii de a prezenta rolul personajului în a cărui costum s-a costumat. 
DESCRIEREA SUCCINTĂ A ACTIVITĂȚII  
            Astăzi , copiii s-au prezentat la grădiniță costumați în altfel de costume împreună cu 
părinții lor . Fiecare a avut costumul lui personalizat ( de exemplu , fetițele s-au costumat în 
rochii – eco, băieții în costume ale personajelor îndrăgite din desene animate s-au alte reviste 
pe care le citesc – PIPO etc . )    Activitatea a fost una de amploare participând preșcolarii 
din toată grădinița împreună cu părinții acestora . Defilarea a avut loc de la unitatea 
preșcolară până la Direcția de Protecție a Mediului , Botoșani. Odată ajunți aici , copiii au 
defilat/ prezentat costumul ,  numind personajul printr-o paradă ca la carnaval .        Apoi , 
copiii s-au jucat de-a personajul ales împreună cu colegii din grupă și cu prietenii din alte 
grupe din grădiniță.  Părinții s-au împlicat au dansat și interpretat personajul împreună cu 
copilul lor. 
ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE  
  Am atins obiectivele ? Cum pot îmbunătăți această activitate pe viitor ? 
METODE DE EVALUARE – album foto, paradă , jocuri imitative ; 
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ  
C.A -  21 preșcolari / C.N – 0 / N.S – 0  ; 
LOCUL DE DESFĂȘURARE – Grădinița nr.19, Botoșani , Direcția de protecție a 
Mediului , Botoșani.  
Resurse necesare – costumații – eco  , CD-uri , pancarte cu sloganuri pentru păstrarea 
mediului înconjurător ; 
IMPACTUL ASUPRA COPIILOR  
    Părinții s-au implicat în efectuarea de costumații pentru copii ,acceptându-le dorința de a 
se îmbrăca în această zi într-un personaj îndrăgit de fiecare imitând și atitudinea acestora în 
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contexte diferite. Copiii au fost impresionați și de celelalte costumații ale copiilor din 
grădiniță.  
CE POATE FI ÎMBUNĂTĂȚIT ?  
Se va asigura și îmbogăți la centrul joc de rol cu cât mai multe costumații îndrăgite de copii 
sau alte accesorii vestimentare pentru a le proba și îmbrăca și la alte activități cu caracter 
ecologic și nu numai . 
SATISFACȚII ALE COPIILOR ȘI PĂRINȚILOR  
  Părinții au fost bine informați și au acceptat tema propusă , ajutându-ne la realizarea ei cu 
succes. Materialele au fost suficiente și interesante astfel încât le-a deschis copiilor interesul 
pentru activitate.  
CARE AU FOST PROVOCĂRILE ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ? 
Implicarea și alegerea celor mai atractive costume de către părinți , convingerea că toți copiii 
au fost încântați. 
SOLUȚII IDENTIFICATE PENTRU A LE PREVENI ÎN VIITOR  
     Procurarea din timp a altor materiale –eco și discuții cu părinții frontal dar și individual 
pentru o mai bună colaborare cu aceștia și implicare în alegerea activităților . 
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                               Proiect educațional 

CUVÂNTUL CARE UNEȘTE 
prof. Hele Rodica  

  dir. adj. prof. Rada Daniela 
DENUMIREA PROIECTULUI-TITLU 

Titlul:Cuvântul care unește 

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: Educație parentală 

Tipul proiectului: local 

APLICANTUL 

Coordonate de contact: 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Popoviciu”, Beiuș/Bihor 

Coordonatori:  
 -prof. Hele Rodica            -

dir. adj. prof. Rada Daniela 
CONTEXT: 

DESCRIEREA PROIECTULUI      
 Argument: 

      În  zilele noastre, când toți suntem mereu pe fugă, mereu nu mai avem timp de 
nimic, ar trebui totuși să ne gândim la copiii noștri și să ne facem timp pentru ei, să stăm de 
vorbă cu ei, să-i acultăm și să petrcem mai mult timp cu ei.     
   Părinții vor ca, copiilor lor să nu le lipsească nimic, de aceea ei cred că 
oferind copiilor tot ce își doresc, din punct de vedere material, nu mai au nevoie de nimic. 
Din contră copii au nevoie de  prezența părinților, pentru a-i îndruma și a le arăta iubire, de 
aceea trebuie să aloce timp suficient copiilor.        
     Familia trebuie să se implice mai mult în educația copiilor lor, 
să stea în legătură permanentă cu școala, să se implice în viața școlii, ca împreună cu școala 
să contribuie la succesul școlar al copiilor. Am întâlnit părinți care vor totul de la școală, 
totul să facă școala, doar ea se ocupă de educație. Însă știm cu toții, cei care suntem în 
școală, că fără ajutorul părinților nu se poate. De multe ori la ședințele cu părinții, când 
părinții află situația lor școlară și comportamentală, nu le vine să creadă, deoarece susțin că 
ei le oferă totul numai ca ei să învețe și să arate un comportament bun, de puține ori auzi 
expresia:,,Petrec destul timp cu, copilul meu”. Părintele însă nu trebuie să plece de la aceste 
întâlniri numai cu nemulţumirea pricinuită de cele aflate despre purtarea copilului, ci şi cu 
sfaturi prin care poate interveni pentru îndreptarea comportamentului, astfel colaborarea cu 
familia devine mai eficientă. 

 

SCOP:  Crearea unui climat de colaborare continuă în formarea armonioasă a person-

alității elevului. 

      
OBIECTIVE SPECIFICE:                      

-prezența activă a părinților în viața școlii;                                   
-dezvoltarea capacităților de comunicare dintre profesori, părinți și elevi;    
                       -cultivarea aptitudinilor elevilor; 

GRUP ȚINTĂ:                             
-elevi, cadre didactice, părinți, bunici;  

 
RESURSE UMANE:elevi, părinți, cadre cidactice, polițistul de proximitate, medical 

școlar; 
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RESURSE MATERIALE: sala de clasă, CD, aparate foto, coli de scris, fotografii şi 
lucrări realizate de copii împreună cu părinţii; 

DURATA: noiembrie 2015-iunie 2016 
CONȚINUTUL PROIECTULUI: fișe de lucru, ppt-uri, bune practici; 

 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 
-ședințe cu părinții;                                                              

-activități desfășurate împreună cu părinții;                               
-lectorate pe diverse teme;                                       
-serbare școlară; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 
-discuții de grup;                                        

-chestionare;                                                                                                                                                
-expoziții de desene;                                                                   
REZULTATE AŞTEPTATE 

Calitative 
 -responsabilizarea elevilor faţă de sarcinile ce le revin, în școală; 
 -o mai bună colaborare între școală și familie; 

Nr
.cr
t. 

Activitatea Grup țintă Termen Responsa 
bili 

Rezultate Observații 

1. ,, Așa este 
copilul 
meu” 
  

Elevii, cadrele 
didactice, 
părinți 

noiem- 
brie 
  2015 

coordona- 
torii proiec-
tului 

-informare 
despre inițierea și 
desfășurarea pro-
iectului; 

-să luăm la cunoştinţă 
regulile şi obligaţiile 
fiecărui membru în 
parte; 

2. ,,Iată, vin 
colindă 
torii! 

Elevii, cadrele 
didac-
tice,părinți 

decem-
brie 
2015 

  - scenetă și 
colinde; 

-serbare școlară 

3. ,,Mâini 
dibace” 

Elevii, cadrele 
didactice, 
părinți 

ianuarie 
   2016 

  -realizarea unei 
activităţi 
practice, îm-
preună cu 
părinţii; 

-activitate desfășurată 
în sala de clasă; 

4. ,,Violenţa 
în şcoală” 

cadre didac-
tice, 
elevi , părinți 
poliţist de 
proximitate 

februar-
ie 
2016 

  -realizarea de 
afişe; 
-discuții în grup; 

-întâlnire cu polițistul 
de proximitate; 

5. 
  

,,Sănătate, 
că-i mai 
bună decât 
toate” 

Elevii, cadre 
didactice, 
părinți, medic 

martie 
2016 

  -prezentrea unui 
ppt cu tema pro-
pusă 
-chestionar dat 
părinților: ,,Ce-i 
place copilului 
meu” 

-întâlnire cu medicul 
-prezentare 
„Power Point” 

6. ,,Starea de 
bine” 

Elevii, cadre 
didactice, 
părinți,psiholo 
gul școlar 

aprilie 
2016 

  -joc de rol; 
-joc interactiv; 
-desene; 

-întâlnire cu psi-
hologul școlii; 

7. ,,În dar de 
ziua ta” 

  iunie 
2016 

  -excursie în 
județ; 
  

-activitate desfășurată 
în aer liber; 
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             Cantitative 
-imagini din timpul activităților; 
      -o expoziție cu  produsele realizate de elevi pe parcursul proiectului; 
DISEMINAREA PROIECTULUI: se va face o prezentare power point și o expoziție cu 
lucrările și activitățile desfășurate în proiect. 
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 
 - oportunitatea de implicare activă a părinților în viața copiilor lor și a școlii; 
- elevii devin mai conștienți și mai responsabili, faţă de școală;                                                                               
- încurajează gândirea şi creativitatea;                        
-elevii desfășoară activități plăcute și relaxante, alături de părinți, cadrele didactice și invi-
tații din proiect; 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Școala noastră reușește să implice din ce în ce mai mult familia în diverse activități. 
Părinții              s-au arătat interesați și s-au implicat în alegerea cursurilor opționale, conlu-
crând cu școala în interesul elevilor, foarte mulți răspund pozitiv solicitărilor din parte școlii, 
participând la diverse activități școlare și  extrașcolare. Lucrul acesta nu poate fi decât be-
nefic și pe viitor, atât școlii, familiilor elevilor, dar mai ales elevilor, de aceea astfel de ac-
tivități aduc un plus de valoare atât școlii, părinților, cât și comunității. 

 BUGETUL PROIECTULUI 
            Surse de finanţare: fonduri proprii, sponsorizări. 
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PROIECT  EDUCATIONAL 

ŞCOALA PĂRINŢILOR 
,,ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!” 

 
 

Hoha Adela Mihaela 
Şc. Gim. “Iacob şi Ioachim Mureşanu” 

Rebrişoara- Jud. Bistriţa-Năsăud 
                                          
1. Locul desfăşurării programului: Şc. Gim.”I.I.Mureşanu “-Rebrisoara 
2. Durata programului:  an  şcolar 2018-2019 
3. Diagnoză relevantă pentru obiectivele programului / analiza SWOT 

 
4. Contextul/justificarea proiectului  
     Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui 
parteneriat eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale  pro-
cesului instructiv- educativ. 
     Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii 
elevilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spir-
itului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de situaţii s-
a propus ca acţiunile acestui program să conducă la: 
    - dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii; 
     -îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil, părinte – şcoală, copil - şcoală; 
      - conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber îl are în 
viaţa unui copil/tânăr şi cât de util este ca părinţii să se implice în modul în  care copiii lor 
petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea personală a acestora; 
      - desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, educatori 

  
Puncte tari: 
Cunoaşterea elevilor de către cadrul didactic implicat 
Cunoaşterea familiilor din care provin elevii. 
Implicarea şi atragerea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii. 
Asigurarea condiţiilor pentru activitatea şcolară de către unele familii. 
Promptitudinea cu care răspund părinţii elevilor claselor implicate, la chemările şcolii. 
  
Puncte slabe: 
existenţa unor familii monoparentale; 
existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia elevilor, nu răspund nici la chemările şcolii ; 
existenta unor familii in care predomina un comportament agresiv; 
familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe copii; 
părinţii nu sunt alături de copii în petrecerea timpului lor liber. 
  
Oportunităţi: 
Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în procesul instructiv –educativ. 
Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior alături de elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea acestora. 
Consilierea părinţilor de către cadrele didactice implicate in program, pentru  cunoaşterea copiilor şi înţelegerea problemelor dintre părinţi şi 

copii. 
Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte educationale. 
Contactul permanent al instituţiilor şcolare cu colectivele de părinţi şi alţi factori educaţionali din comunitate. 
Realizarea de parteneriate eficiente intre instituţiile educaţionale şi familie 
  
Riscuri/ameninţări: 
Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor la învăţătura. 
Creşterea numărului elevilor  cu abandon şcolar. 
Creşterea numărului de cazuri de indisciplină. 
Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a elevilor cu părinţii, învăţătorii, profesorii şi colegii. 
Izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către colegii de grup. 
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      - identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea acestora. 
La cererea părinţilor, dornici de-a mai învăţa câte ceva, privind educaţia, relaţionarea şi co-
municarea cu proprii copii, am hotărât să demarăm acest program  în acest an şcolar. Ei vor 
dobândi capacitatea şi abilitatea de a modifica comportamentele negative in unele pozitive, 
vor invăţa să gestioneze situaţiile de criză educaţională şi să le depăşească, să menţină 
sănătatea emoţională şi socială a copiilor lor. 
5. Obiectivul general : 
          Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între 
părinţii  şi copiii acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care 
copilul să se manifeste neîngrădit. 
6.Obiectivele specifice ale programului: 
creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor; 
 înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi; 
obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau 

de nivelul de educaţie al părinţilor; 
diminuarea abandonului scolar; 
constientizarea pericolului stresului la o varsta fragedă 
scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi; 
implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru crearea un-

ui climat care să sprijine învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei;  
implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber de către copii. 
7. Resurse umane : 
părinţii elevilor, care vor avea un rol hotarâtor în reuşita programului 
învăţătoarea clasei 
elevii clasei  a III-a 
profesorii care predau la clasă religie, limba engleză, educaţie fizică 
d-na director 
8. Relevanţa programului în acord cu nevoile colectivului de elevi din program: 
     Fondarea unei “reţele” de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia şi suprave-
gherea  copiilor , subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării  şcoală –familie, dar şi a 
părinţilor între ei . 
 Rolul acestui program este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală, precum şi 
dobandirea capacitatii si abilitatii de a modifica comportamentele negative in unele pozitive, 
gestionarea situatiilor de criza educationala si psihologice,  depasirea  şi mentinerea sănătăţii 
emoţionale şi sociale a copiilor lor, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii 
timpurii a şcolii. 
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   9. Descrierea activităţilor propuse în program şi a rezultatelor anticipate  
         PREZENTAREA PROGRAMULUI: 
          Împărţirea mapelor ce cuprind descrierea programului     
          Prezentarea obiectivelor propuse în cadrul programului  
          Prezentarea programului de activităţi : 
 
          MODUL I :  “ Cât de bine imi cunosc copilul? ”- septembrie 
          MODUL II : “  Stiluri  educative in  familie”-  octombrie 
          MODULUL III : ” Comportamente  evazioniste”- noiembrie 
          MODULUL IV : ” Stima  de sine- decembrie 
          MODULUL V : ” Cum te poţi juca cu copilul tău chiar şi in spaţii publice”- 
ianuarie 

         MODULUL VI :  “Mecanismul psihologic al abandonului”- februarie 
         MODULUL VII: “ Emotiile . Cum  ii ajutăm?”- martie 
          MODULUL VIII: “ Efectele  pedepsei la copil”-  aprilie 
           MODULUL IX: “ Prevenirea  violentei prin modelarea comportamenului  social 
al                 copilului”-mai 
         MODULUL X: “ Vrei să fii un părinte model pentru copilul tău?”-  iunie 
10.  Rezultate  aşteptate:     
      Îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil; părinte – şcoală; copil – şcoală,  care să conducă 
la: 
obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură (note mai mari) 
 micşorarea numărului de absenţe; 
micşorarea numărului de elevi ce vin cu temele nefăcute la şcoală; 

scăderea numărului actelor de violenţă în care sunt implicaţi elevii. 
11. Resurse materiale: 

 Calculator 

 Videoproiector 

 Imprimantă 

 Materiale informative, pliante, chestionare 

 Aparat foto, cameră video 
12. Procedura de autoevaluare : 
Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi comune. 
    Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: chestion-
are completate (ale elevilor, profesorilor, părinţilor), concluzii şi direcţii de acţiune.  
Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă: 
 -Elevii au note mai mari – sunt interesaţi mai mult de munca intelectuală. 
-Micşorarea numărului de absenţe  şi a  abandonului şcolar 
-Familia este implicată în aproape toate problemele şcolii. 
-Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor. 
13. Impactul implementării proiectului asupra grupului țintă, asupra școlii și asupra co-
munității:  
părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor; 
va spori încrederea în ceea ce face şcoala; 
va creşte prestigiul şcolii în comunitatii 
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Educație parentală. Armonie în familie - să ne înțelegem copiii 

 

Prof. Hurduc Mihaiela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni, Jud. Vaslui 

 

 
 
„ Respecați copilul care face o greșeală și care poate atunci sau mai târziu să se corecteze elînsuși, dar opriți 
ferm și imediat orice utilizare nepotrivită a ambianței, prin grijă, liniște, prin cuvinte blânde ori printr-o 
prezență iubitoare.” 

 Maria Montessori 
 

Una din experiențele provocatoare, generatoare de satisfacții, dar în același timp complexe, 
este sa fii părinte. A fi părinte este cea mai dificilă „meserie” care nu se învață în școli. 
 Creșterea unui copil reprezintă o mare responsansabilitate, astfel încât,  el să devină un adult 
sănătos, echilibrat, capabil să-și ocupe locul în generația următoare. 
Prin intermediul familiei, copilul înțelege și descoperă  principii și reguli după care va trăi în 
societate.  
Primii ani de viață sunt foarte importanți, iar părinții sunt factorii principali care identifică și 
aplică metode echilibrate (pozitive) de creștere a a copiilor. E mult mai ușor să previi 
tiparele negative decât să le schimbi după ce au fost stabilite.  
Ca răspuns la circumstanțele sociale s-au dezvoltat programele de educație parentală care 
impun noi practici  flexibile pentru părinți de creștere și dezvoltare a copiilor. Rapiditatea cu 
care se produc schimbările în sfera socială , alterarea statutului familial , determină părinții 
să resimtă nevoia de sprijin specializat în vederea de noi practici pentru exercitarea 
parentalității. Neadaptarea părinților la viteza schimbării sociale, pot avea efecte negative 
asupra dezvoltării copilului. Familia influențează modul în care se dezvoltă copilul. 
Disfuncționalitățile pot apare  în urma confruntării  familiei cu situații de adversitate cronică 
(sărăcie, monoparentalitate, șomaj prelungit, existența unor boli cronice) și a unor practici 
neadecvate de interacțiune a membrilor de familie. 
Implicarea părinților ia multe forme, de la o educație bună în familie(„cei șapte ani de 
acasă”) incluzând furnizarea unui mediu unic și stabil și a unei stimulări intelectuale 
adecvate, până la discuții părinte-copil, oferirea unui model privind valorile sociale și 
educaționale, aspirațiile înalte privind împlinirea personală și căile prin care copilul poate 
deveni un cetațean bun. 
Pentru recuperarea timpului de calitate petrecut cu copilul nostru sunt perfecte vacanțele. În 
felul acesta se pot consolida relații dintre noi. Timpul și prezența noastră (fără TV,fără 
gadgeturi) sunt cele mai valoroase și ne oferă ocazia de a verifica principiile despre educație 
și validarea acestora în practică. 
Câteva principii de educație parentală importante în întâlnirile de grup cu părinții. 
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Centrarea pe experiență . Acest  principiu se bazează pe experiența de viață a părinților 
și educatorilor. Părinții sunt considerați creatori de cunoaștere și potențiale surse, 
pornindu-se de la experiențele lor din diverse domenii. 

Centrarea pe succes. Se concentrază pe valorificarea momentelor de maxim succes, 
mândrie și glorie din experiența părinților considerându-le fundamentul și inspirația 
pentru succesele viitoare, amplificate și anticipate. În grupurile de educație parentală 
discuțiile părinților sunt dirijate spre succesele legate de educația propriilor copii, 
care au dus la  obținerea succese. 

Fructificarea legăturii dintre viziunea pozitivă și acțiunea pozitiva. Prin acest 
principu se crează viziunea pozitivă despre oameni, instituții, comunitate, copii, 
acesta constituind resursa de energie pentru acțiunea pozitivă. 

Crearea unei relații de parteneriat între educator și părinți. Se crează o legătură de 
colaborare între părinți și educator dezvoltându-se atitudine pozitivă. Se mărește 
încrederea părinților în propria experiență. 

Principiului procesului paralel în educația parentală. Sunt încurajate exercițiile, 
atitudinea pozitivă a părinților față de copii. 

Principiul construcționist în educația parentală.  Construcția esențială pe care se 
bazează acest principiu este mediul familial.Părinții sunt încurajați să exploreze 
modele mentale pe care le au despre famile. 

Principiile educației parentale sunt teoretice și rămân doar niște idei bune atâta timp cât ele 
nu devin experiență de viață. Iar experiența de viață cere timp. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE - NEVOIA DE A FI PĂRINȚI 
MAI BUNI  

                                                                                 Prof. înv. primar IACOB CARMEN RODICA 
                                                                         Prof. înv. preșcolar BRÎNZILĂ MIHAELA 
                                                                         Școala Gimnazială Nr.1 Corlăteni, jud. Botoșani 

 
  

        Într-o comunitate în care se dorește binele, progresul, bunăstarea cetățenilor ei toate 
acțiunile sunt duse la îndeplinire printr-un efort unanim conjugat al factorilor care pot, 
trebuie și vor să intervină. Acest aspect al colaborării, spre realizarea unui scop final și 
pozitiv, nu ocolește nici învățământul. 
          În învățământul primar și preșcolar avem nevoie de mai mult ajutor și implicare din 
partea părinților. Educația parentală este utilă pentru părinți indiferent de vârsta copilului lor 
și/sau de statutul socio-economic al familiei, dar ea devine îndeosebi utilă atunci când 
părintele nu a avut acces la educația formală, când nivelul de trai este scăzut iar părintele 
consideră că școala nu este atât de importantă.  
          Educația parentală  a fost resimțită ca o necesitate în România, mai ales după 
Revoluția din                                                                                                                                                                            
Decembrie 1989. Aceasta a adus o deschidere totală către aspecte de cultură și civilizație 
contemporană care au marcat puternic viața fiecăruia dintre noi, dar și schimbări dramatice 
ale mediului social. Părinții născuți într-o lume aproape imobilă, cu un anumit set de valori, 
în familii tradiționale, au copii care sunt născuți într-o lume în continuă mișcare, cu valori 
complet diferite. 
           Situațiile conflictuale din familia contemporană (care se îndepartează treptat de 
structura tradițională) apar cu o frecvență îngrijorătoare, părinții nu reușesc să depășească 
barierele de comunicare, iar copilul este primul care are de suferit, fiind expus abuzurilor și 
neglijării.  S-a făcut simțită astfel o nevoie de reînnoire a cunoștințelor, deprinderilor și 
valorilor la care părinții să poată apela pentru a putea menține o bună comunicare pe termen 
lung cu copilul, fără a renunța complet la valorile familiei, care rămâne în continuare cel mai 
bun cadru de dezvoltare a copilului în fiecare din etapele sale de creștere. Fie că este adresată 
copiilor sau adulților, accesul la educație este un simbol al nivelului bunăstării unei 
comunități. 
          Făcând referire la beneficiar (copil sau adult), accesul la educație devine facil atunci 
când nevoile de bază îi sunt îndeplinite în primul rând: dacă a mâncat în ziua respectivă, 
dacă a avut cu ce să se încalțe pentru a ajunge la școală, dacă nu îi este frig și este odihnit, 
atunci copilul își va permite ”luxul” de a se bucura de educație. Rezolvarea acestei situații 
devine vizibilă atunci când descoperim corelația directă dintre nivelul de educație și nivelul 
de trai: persoanele cu o participare mai îndelungată la procesul de învățământ au și un nivel 
mai înalt al bunăstării.                                                                                                                                
Întrebarea imediat următoare este cum anume ar trebui să se intervină pentru a crește nivelul 
educațional al celor cu un nivel de trai scăzut astfel încât, pe termen lung, să se faciliteze de 
fapt accesul la o viață mai bună pentru copiii ce provin din aceste familii.                                                       
Un părinte care primește un minim de informație va deveni mai implicat în educația 
copilului său pentru că el însuși va conștientiza că educația este un bun pe care îl primești și 
pe care nu poți să îl pierzi niciodată. Prin educația parentală, părintele ajunge să înțeleagă 
rolul educației în transformarea copilului său în adult. 
           În contextul actual ”cei șapte ani de acasă” nu descriu deci doar un context spațio-
temporal, ci fac evident referire la o perioadă în care copilul învață reguli noi, se adaptează la 
contexte diverse, dobândește abilități de comunicare și relaționare alături de persoanele care 
îl îndrumă pe acest traseu – fie că acestea fac parte din familie sau reprezintă o instituție 
educațională. Prin participarea școlară a copiilor de vârstă preșcolară se pun bazele 
educaționale ce le vor permite acestora o participare îndelungată la procesul educațional.  
           Părinții vor fi stimulați să fie mai atenți la copii lor și la nevoile copiilor, vor deveni 
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mai prompți în a furniza răspunsuri adecvate la nevoile și cerințele acestora, vor cunoaște 
diferențele datorate vârstei sau temperamentelor diferite și vor reacționa în cunoștință de 
cauză. Vor învăța să acționeze pentru binele pe termen lung al copilului și vor ști să 
negocieze cele mai bune reguli pentru și împreună cu copiii lor. 
           Prin intermediul  educației parentale, părinții vor afla că timpul petrecut alături de 
copiii lor e la fel de important ca munca pe care o depun pentru a le furniza un trai decent și 
că, inclusiv pentru copii lor, recompensele imateriale sunt la fel de bune ca cele materiale. 
Important în procesul de creștere al unui copil este ca să învețe de la o vârstă mică să 
respecte un program  și că furnizarea unei rutine îl va face mai disciplinat și va ușura 
sarcinile părintelui. 
           Implicarea părinților ajută la consolidarea familiei, la o mai bună legătură între 
părinte și copil, inclusiv din punct de vedere emoțional, alături de o mai bună înțelegere a 
nevoilor fiecăruia și de îndeplinire a acestora.  Faptul că părintele știe cum să răspundă 
nevoilor copilului său îl va asigura pe cel din urmă că părintele este disponibil și îl va 
determina pe copil să fie mai receptiv la cerințele părintelui pentru că între cei doi se va crea 
o legătură bazată pe colaborare, mai mult decât pe oponență. Astfel, părintele va transmite cu 
ușurință regulile noi de învățare, de implicare în sarcinile școlare și/sau casnice – evident nu 
cele mai atractive pentru copil – dar la care copilul va răspunde pozitiv deoarece la baza 
acceptării regulilor noi stă o relație bazată pe respect, negociere și colaborare spre scopul 
comun de a evolua împreună.  

Generațiile viitoare vor trăi într-o lume diferită de cea a părinților și bunicilor lor. 
Am înțeles cu toții acest lucru. Am acceptat și că ne aflam, ca părinți, într-o perioadă de 
tranziție, la o răspântie extrem de dureroasă: afectiv ne e greu să ne desprindem definitiv de 
modelele părinților noștri, atât de familiare și în care încă ne regăsim cu atâta ușurință, iar 
rațional pe de altă parte am recunoscut deja că avem datoria de a evita pentru copiii noștri o 
serie de abuzuri pe care aceste modele le perpetuau fără voie. Trecerea către o altă 
dimensiune a relației părinte-copil înseamnă decizii uneori dureroase, asumarea răspunderii 
cu conștiința faptului că, deși perfecțiunea nu există, nu putem renunța pur și simplu la 
datoria de a căuta și de a ne apropia cât mai mult posibil de părintele ideal. 

Valorile europene la care am aderat ne stimulează și mai mult să renunțăm la metode 
traumatizante, iar drepturile copilului să nu mai fie un concept abstract ci o practică de 
fiecare zi pentru fiecare dintre noi. Vremea vacanțelor este perfectă pentru a recupera la 
capitolul timp de calitate petrecut cu copiii și pentru a consolida relațiile cu ei. Timpul și 
prezența părinților (fără tv, fără gadgeturi) sunt cele mai valoroase cadouri și oferă ocazia de 
a verifica dacă principiile noastre despre educația parentală se validează în practică. 

Prin educația parentală părinții vor înțelege că aceștia vor urma etapele firești ale 
vieții prin care experimentează pe cont propriu. Copii au nevoie să învețe din greșeli, chiar în 
ciuda avertizărilor părinților.  În plus, de cele mai multe ori, copiii trăiesc într-un cu totul alt 
context social și cultural decât părinții lor. Toate aceste aspecte pun presiune pe relația dintre 
copil și părinte. 

Ca părinți avem dreptul să nu fim perfecți, avem dreptul să fim furioși, avem dreptul 
să nu fim de acord cu tot ce fac copiii noștri  și să le transmitem toate acestea într-un mod 
onest. Cu siguranță, nu există o mai mare dovadă de respect și o lecție mai bună de încredere 
pentru copil, decît să ne afirmăm diferențele sau sentimentele dificile într-un mod care să nu 
rănească. 
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           Educația parentală este benefică pentru că îl determină pe adult să accepte faptul că, 
indiferent de vârsta pe care o are acum copilul său, acesta va deveni la un moment dat adult 
și va trebui să se descurce singur pe baza cunoștințelor pe care și le-a însuțit sau a abilităților 
pe care le-a dobândit – prin aceasta ne referim inclusiv la abilitățile sociale. 
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ÎMPREUNĂ, PENTRU COPIII NOȘTRI! 
 

Prof. Jipa Daniela 
Liceul Teoretic „Gh. M. Murgoci” – Grădinița cu P.P: nr. 4 Măcin 

 
 
 
MOTO: 
 

„Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 
îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Child’s 
Appeal) 

 
 Deseori, în calitatea noastră de dascăli, ne confruntăm, din partea părinților 

copiilor pe care-i avem la grădiniță, cu întrebări de genul: Cum să fac ca totul să fie bine și 
copilul meu să fie ascultător, cooperant, muncitor și, în același timp, fericit? sau Oare unde 
am greșit? 

 Răspunsul la aceste întrebări nu-l putem găsi decât împreună, educatori și părinți 
laolaltă, într-un efort comun de a găsi cele mai bune, îndrăznețe, creative modalități de a le 
construi copiilor o viață fericită, cu baze solide. Și pentru aceasta e nevoie de mai mult decât 
de o colaborare de genul ședințelor cu părinții; este nevoie de un parteneriat în care părinții 
să fie activi, să participe la viața grădiniței, să se implice și să-și valorizeze experiența 
acumulată peste timp. 

 Colaborarea cu părinții presupune o comunicare permanentă, eficiența ei 
dovedindu-se încă de la înscrierea copilului la grădiniță. Părintele copilului de trei ani, care 
vine cu acesta la grădiniță în perioada premergătoare începerii anului școlar, îi prezintă 
educatoarea, îl ajută să se familiarizeze cu locul, îi arată cât de bine se poate simți aici, este 
un părinte inteligent, un părinte care își dorește cu ardoare ca puiul său „să fie o 
binecuvântare pentru lume”. Acest părinte va fi cel care îl va aduce pe cel mic în prima zi de 
grădiniță cu zâmbetul pe buze și-l va lăsa cu educatoarea fără strângere de inimă; îi va 
acorda încrederea lui și acesta va fi primul pas către un parteneriat solid grădiniță – familie. 

 Întâlnirile cu părinții trebuie să se desfășoare într-un cadru formal plăcut, să 
îndemne la deschidere, la dialog, mai ales în primul semestru din primul an de grădiniță, 
când nu se cunosc încă între ei. Educatoarea trebuie să le prezinte părinților activitățile din 
grădiniță, să le povestească întâmplări din timpul orelor, să le arate portofoliile copiilor, 
chiar și fotografii, filmulețe din viața celor mici, plecați pentru prima dată de lângă familie o 
parte din zi. Toate aceste lucruri îi ajută pe părinți să fie aproape de grădiniță, îi fac să-și 
dorească să participe uneori la activități, când sunt solicitați și aceste lucruri îi încântă. 

 Copilul, la rândul lui, se simte bine și în siguranță văzându-i pe cei doi actori 
importanți din viața lui, comunicând: părintele și educatoarea. O discuție informală cu un 
părinte, fie ea și ocazională, în parcul din curtea grădiniței, înainte de plecarea acasă, nu 
trebuie făcută în grabă; trebuie alocat timp suficient, astfel încât părintele să poată să-și 
exprime ideile, bucuriile și grijile legate de copilul său. Discreția educatoarei este foarte 
importantă pentru părinte și este o calitate pe care trebuie să o aibă orice cadru didactic. 

 Părinții își exprimă deseori dorința de a avea mai multe întâlniri cu educatoarea 
și, de aceea, la grădinița noastră am desfășurat programul de educație parentală „Educați 
așa!”, în cadrul CRED (Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare). În acest spațiu, 
special amenajat pentru o comunicare optimă și pozitivă între educatoare și părinți, 
atmosfera este caldă și deschisă. Întâlnirile au fost fructuoase și au avut ca scop 
eficientizarea relației dintre părinte și educatoare în vederea dezvoltării sănătoase și 
armonioase a copilului, prevenirea unor probleme grave de educație, prevenirea unor 
probleme în comportamentul copilului și a spiralei negative pe care o determină acestea. 
Discuțiile purtate i-au ajutat pe părinți să înțeleagă că ei pot influența comportamentul 
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propriilor copii, își pot însuși abilitățile de bază necesare pentru aceasta, cu condiția ca ele să 
fie eficiente și să nu aibă un revers negativ. Părinții au ajuns să înțeleagă că există metode și 
procedee eficiente de educație, care presupun mai multă atenție pozitivă, mai multe aprecieri 
și recompense; mai puține pedepse fizice când sunt încălcate regulile și limitele; atenție 
sporită în situații de comportament nedorit din partea copilului.  

Părinții au înțeles că nu trebuie să instituie un stil autoritar în educație, ci doar să 
preîntâmpine simplele încălcări ale regulilor de comportament care ar putea cauza și 
probleme de educație. Au înțeles, de asemenea, că pot avea mai multă siguranță și încredere 
în sine atunci când laudă sau recompensează copilul pentru ce a făcut bun și când îi atrag 
atenția că face ceva inacceptabil. Părinții încrezători și siguri pe sine vor oferi copiilor mai 
multă încredere în forțele proprii și siguranță de sine. 

Întâlnirile au fost apreciate de părinți. Aceștia au declarat că îi ajută foarte mult în 
relația cu copiii lor. Au înțeles că dacă le acordă atenție pozitivă le pot influența pozitiv 
comportamentul. Au experimentat și au văzut că laudele îi pot stimula pe copii să se 
comporte mai des într-un anume fel dorit și de aceea cei mici trebuie lăudați pentru faptele 
lor bune și astfel atmosfera în casă va fi mai plăcută, copilul creându-și o imagine pozitivă 
față de sine. Totodată trebuie să stabilească limite pentru comportamentul copilului, să 
găsească cea mai potrivită modalitate, pentru a evita pedepsele sau abuzul fizic. Stabilirea 
limitelor trebuie însoțită de consecvență și claritate în formulare. În urma acestor întâlniri 
părinții au învățat să spună NU, stabilind limite între un comportament acceptabil și unul 
inacceptabil. Au învățat cum să ignore comportamentele negative, în ce momente să izoleze 
sau să pedepsească eficient copilul. 

Părinții de azi își doresc pentru copilul lor tot ceea ce nu au avut ei în copilărie și de 
aceea îi iau tabletă de ultimă generație, televizor în cameră, îi înscriu la cât mai multe cursuri 
și uită esențialul: copiii au nevoie de copilărie. Paradoxal este faptul că, mai apoi, ei se plâng 
că cel mic nu mai iese din casă, că nu aleargă, că nu se mai joacă așa cum se jucau ei când 
erau copii. 

Noi, educatoarele, cunoaștem aceste probleme. Ne întâlnim cu ele an de an, generație 
de generație. Și tocmai de aceea trebuie să acționăm. Cum? Făcându-i pe părinți partenerii 
noștri în educația copiilor lor, implicându-i în proiectele noastre, discutând cu ei, ascultându-
le păsurile și bucuriile. Până la urmă, avem un scop comun: copii împliniți, copii fericiți. 

Parteneriatul nostru are un nume care evidențiază importanța și eficiența acțiunii: 
Împreună, pentru copiii noștri! 
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Educația elevilor, a părinților? 

 
        Prof. Kuttesch Nicoleta 

Sc. Gimn. Nr 280, București 
 
 Este foarte greu, dacă nu imposibil, să ai succes în relația cu elevul, dacă 

părintele nu te susține. Nimic și nimeni nu te pregătește pentru această relaționare. De aceea 
ajungi să cauți soluții prin care să faci părinții să înțeleagă că toți suntem de aceeași parte a 
baricadei, că toți vrem să îi fie bine copilului. 

În ultimii ani, am deprins obiceiul de a mă prezenta la una din primele ședințe cu 
părinții pentru a le spune ce așteptări am de la copii și cum îmi desfășor în general orele. 
Încep de obicei prin a le spune că nu îmi doresc să fiu prietenă cu elevii, că nu mă 
interesează să spună că sunt „ de treabă”, că nu îmi doresc să fiu în topul celor mai iubite 
profesoare. Prieteni să fie cu cei de vârsta lor, cu părinții dacă vor... Sună șocant în condițiile 
în care peste tot se recomandă ca profesorul să fie apropiat de elev, iar aporpierea este 
înțeleasă de copii în termenii răsfățului, uneori chiar al obrăzniciei. Le recomand să nu 
confunde școala cu parcarea în care își lasă mașina fără grijă. Să nu paseze toată 
responsabilitatea asupra școlii! Mulți consideră că, odată ajuns copilul la gimnaziu, au scăpat 
de griji și uită mă mai treacă pe la școală, nici măcar la ședințe nu mai vin. Mi se întâmplă de 
vreo doi ani să îmi ceară numărul de telefon ca să mă mai sune să mă întrebe ce face copilul. 
Îmi și imaginez cum ar fi să fiu la piată alegând cartofi și să mă întrebe mama lui Andrei (la 
cele cinci clase la care predau am vreo 13 Andrei) ce mai face băiatul ei pe la ora de română. 
Sunt convinsă că refuzul meu de a da numărul de telefon nu este primit cu încântare, dar 
deocamdată nu abdic. La o clasă, un parinte m-a întrebat dacă nu aș putea să le dau mesaj 
atunci când văd că este vreo problemă cu copilul și nu prea mai învață. Ba am fost abordată 
de o mamică pe messenger și întrebată cum se mai descurcă Rareș. Cred că lipsa răspunsului 
meu a deranjat-o pentru că, după vreo trei tentative, a renunțat. 

Lucrurile fiind clare, colaborarea se bazează ulterior pe respect și înțelegere. Vin la 
orele de consultație dacă au nelămuriri sau vor doar să se intereseze de ceea ce face copilul. 
Discut cu ei, chiar dacă sunt în afara programului de consultații pentru că îi înțeleg că au 
serviciu și nu pot veni întotdeauna într-un interval fixat de școală.  

Aaa, dar am grup de whatsup cu părinții clasei la care sunt dirigintă, unde le transmit 
diverse anunțuri legate de școală sau propuneri de activități. De altfel discuțiile vizează aici 
doar lucruri stricte, probabil au un grup pentru alte discuții. Ȋn „era digitalizării”, nu puteam 
rata o așa modalitate rapidă de comunicare, dar doar cu clasa la care sunt dirigintă, că și așa 
este o adevărată isterie a grupurilor.  

Până acum relația cu părinții a fost civilizată din punctul meu de vedere. Poate tocmai 
pentru că simt că nu-mi doresc „să fiu de gașcă”, poate pentru că ceea ce le spun este ceea ce 
așteaptă de la profesor.  

De-a lungul anilor am avut susținerea părinților în multe activități. Cum la clasa a 
VIII-a sunt interesați de examen, am obiceiul ca la 3-4 săptămâni să-i chem sâmbăta la 
școală să dea „simulare”, adică subiect după modelul celui de examen, pe foaie de examen, 
așezați câte unul în bancă. Ȋn ceea ce privește supravegherea, aici intervin părinții...câte 2-3 
pentru fiecare sală și nu supraveghează în clasa în care se află propriul copil. Se oferă mai 
mulți decât aș avea nevoie. Ȋnțeleg că este în interesul copilului, își modifică poate și ei 
programul! Anul acesta un părinte chiar mi-a mulțumitbcă a avut ocazia de a supraveghea, 
pentru că își dorea de foarte mult timp să vadă cum este. Sunt foarte serioși în acest rol și 
foarte vigilenți. Mă întreabă înainte de a începe ce trebuie să facă dacă văd pe cineva că 
vorbește, dacă mai au nevoie de foi suplimentare, de ciorne. O mămică a ieșit pe hol și mi-a 
spus îngrijorată că un elev din clasa în care supraveghea nu scrie nimic, ci se uită absent pe 
fereastră. Ce ar putea să facă? Nimic! Nimic? 

De vreo două ori mi s-a întâmplat să se ofere părinții să îi aducă pe copii la Ateneu, la 
muzeu, mulțumindu-mi astfel că vreo două ore pot sta și ei liniștiți să bea o cafea (copiii erau 
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clasa a V-a, că la clasa a VIII-a îmi mulțumesc pentru activitățile copil-părinte, fiindcă nu 
mai vor copiii să iasă cu parinții). 

Ȋntr-o zi, un elev mi-a adus câteva bucăți de sugiuc! Nu mai văzusem, nu mai 
mâncasem. I-l aduseseră părinții din Turcia, amintindu-și de ceea ce le spusese copilul. La 
ora de română, discutaserăm la o lecție despre împrumuturi și le citisem un text dintr-o 
povestire în  care fusese vorba despre preparate turcești între care și sugiuc...explicația din 
dicționar și doar atât, pentru că nimeni nu mâncase... A fost tare mândru când mi-a adus 
bucățile respective fiindcă de data aceasta ne îndulcea el (apopoul era legat de faptul că, de 
multe ori, când le dau să lucreze sarcini în echipă, îi grupez după bomboanele pe care le aleg 
ei dintr-un bol...tare iubit mai este bolul acela!!!)   

Simt, discret, adesea susținerea părinților și cred că au un rol important în felul în 
care și copilul relaționează cu școala. Nimeni nu este perfect, nici profesorii, nici elevii, nici 
părinții.  

Vorba lui Creangă, nu știu alții cum sunt, dar eu sunt foarte mândră de elevii mei, iar 
mândria asta se datorează, în parte, și părinților care mi-au acordat, la început, „un credit în 
alb”! 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

Școala părinților 

 

 

prof. înv. primar- Maniu Valeria Angela 

Şcoala Gimnazială Gârbova 

Jud. Alba 

 

ARGUMENT 

                Scopul educaţiei părinţilor este să sprijine părinții să-şi dezvolte priceperile paren-

tale și încrederea în propriile forţe şi să îmbunătăţească capacităţile lor de a îngriji şi sprijini 

proprii copii. În acelaşi timp, educaţia părinţilor este o formă de interacţiune umană bazată 

pe schimbul de idei, experienţe şi modele parentale. Deşi vorbim de multe ori despre şcoala 

părinţilor, educaţia părinţilor este mai mult decât o simplă şcoală.  Părinţii se formează 

împreună şi învaţă să se descopere pe ei ca persoane care se pot schimba, în relaţiile cu 

proprii copii.  

            Educaţia părinţilor este un set de masuri educative şi de sprijin care ajuta parinţii pe 

urmatoarele dimensiuni:  

a. Înţelegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emoţionale şi psihologice); 

b.Cunoașterea şi acceptarea nevoilor copiilor lor ; 

c. Construieşte punţi de legătura între părinţi şi copii. 

 

SCOP: Dezvoltarea deprinderilor pǎrinților de a interacționa şi empatiza cu proprii copii 

OBIECTIVELE  GENERALE:  

Dezvoltarea de activităţi de informare şi formare pentru părinţi; 

Formarea deprinderilor şi practicilor de parteneriat în relaţiile dintre copil, familie 

şi cadre didactice; 

Dezvoltarea unor atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale faţă de problematica 

creşterii, dezvoltării şi educării copiilor cu cerinte speciale, precum şi eliminarea 

discriminărilor de orice natură. 

OBIECTIVELE  SPECIFICE:  

              Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor; 

              Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor; 

Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinire a parteneriatului 

educaţional între școala şi familie, familie-şcolar, profesor-şcolar şi părinte-

profesor. 
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GRUPURI  ŢINTĂ: 

Beneficiari direcţi: şcolari  

Beneficiari indirecţi: părinţi, profesori, comunitate; 

DURATA ACŢIUNII: 1 an 

 

Impactul implementǎrii programului asupra grupului ţintǎ:   
 
Pǎrinţii vor şti "ce", "cum", "când" sǎ facǎ cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor 
Va spori încrederea în ceea ce face şcoala 
Va creşte prestigiul şcolii în comunitate 
 
 
Rezultate aşteptate: 
 
Abilitǎţi de comunicare, în beneficiul copiilor 
Dezvoltarea capacitǎţii de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii 

  

NR 

CRT 

  

TEMA 

  

PARTICIPANŢI 

  

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1 Prezentare 
Proiect 

profesori; 
părinţi; 

prezentarea generală a proiectului; 
chestionar; 
discuţii; 

2 „Copiii învaţǎ 
ceea ce trǎiesc” 

profesori; 
părinţi; 
  

prezentare referat; 
discuţii; 
joc de rol; 
simulare mediu educaţional; 

3 „Nevoile 
copilului meu” 

părinţi; 
medic; 

prezentare referat; 
simulare mediu educaţional; 

4 „Meseria de 
pǎrinte” 

profesori; 
părinţi; 
  

prezentare referat; 
discuţii; 
joc de rol; 

5 „Cum îţi educi 
copilul ?” 

profesori; 
părinţi; 
  
  

prezentare referat; 
joc de rol; 
dezbateri de tip masă rotundă pe teme de 

corectare a comportamentelor negative ale 
copiilor; 

6 „Recompensa sau 
pedeapsa?” 

profesori; 
părinţi; 

prezentare referat; 
lectura „Scrisorii”; 
dezbateri; 

7 „A spune DA sau 
NU” 

profesori; 
părinţi; 
  

prezentare referat; 
dezbateri; 

8 „Parintii- 
parteneri sau 
spectatori ai 
educatiei” 

părinţi; 
profesori; 
medic; 
  

prezentare referat; 
dezbateri de tip masă rotundă 

9 Evaluarea 
proiectului 

profesori; 
părinţi; 

prezentarea evaluării; 
discuţii; 
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Impicarea pǎrinţilor în viaţa şcolii 
Crearea unui ambient nou şi plǎcut în şcoalǎ, prin valorificarea lucrǎrilor create în şcoalǎ 
Îmbunǎtǎţirea relaţiilor dintre membrii comunitǎţii. 
 

BIBLIOGRAFIE 

      A. Dolean, I. Borean, Meseria de pǎrinte, Ed.  

Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Ed. 

„Aramis”, 2002; 

Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, 

www.1educat.ro   

STERN, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica, 

1972. 
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Primii paşi în lectură sub semnul întrebărilor  
 
      prof. înv. primar MARINESCU ANA-MARIA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 28, Galaţi 
        
 

« Cartea reflectă ca o oglindă, istoria omenirii şi a luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai 
luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult ! 
Cartea ne este prieten credincios şi de nădejde ! » 
      Morozov G. F – Cărţi prietene 
 

 Eveniment cultural – constituind altădată un privilegiu – lectura cărtilor devine în 
zilele noastre o activitate la îndemâna tuturor, si după cum cerinţele societăţii o impun, ea 
trebuie sa se constituie o activitate cotidiană fundamentală, deoarece contribuie la îmbogăţi-
rea vieţii fiecăruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere 
zilnică si, mai mult, ca plăcerea de a citi să devină o necesitate dorită si trăită, ea trebuie cul-
tivată înainte chiar de învătarea alfabetului, prin preocuparea permanentă a părintilor de a-i 
obisnui cu frumusetea inegalabilă a lecturilor de basme si povestiri. 

Gustul pentru lectură se formează încă de la vârste fragede, în familie. Dar câte 
mame, mai stau să citească poveşti şi basme, copiilor ? Câţi părinţi urmăresc împreună cu 
copiii un film educativ ? Câţi părinţi selectează cărţile sau emisiunile TV ? Câţi părinţi 
comentează activitatea de la şcoală cu copiilor lor ? 
 Am ajuns astfel şi la întrebarea Cine ? contribuie la formarea şi dezvoltarea gustului 
pentru lectură. Pâna la intrarea copilului la grădiniţă, apoi la şcoală, familia este cea care 
poate insufla dragostea pentru lectură. Cadrul didactic preia ştafeta  şi îndrumă paşii copiilor, 
în minunata lume a cărţilor, a textelor literare. El este cel care sensibilizează pe copil, cel 
care îl conduce pe nesimţite pe drumul cunoaşterii. 
 La întrebarea Cum ? reuşim să-i facem pe elevi să iubească „cuvintele” şi să le poată 
folosi în exprimare, voi încerca să dau câteva exemple de acţiuni aplicate la clasă.  

Având în vedere că se citeşte tot mai puţin, am încercat să utilizez diferite strategii 
ale muncii cu cartea, care să-i facă pe copii să îndrăgească eroii din poveşti, povestiri şi 
basme, dar în acelaşi timp şi să afle gustul pentru lectură. 
Confecţionarea unor cărticele, pe diferite teme. Elevii au fost autorii textelor, pe care 

le-am strâns într-o carte. Cititorii au fost tot elevii, având posibilitatea să lectureze 
compoziţii ale colegilor. 
Vizionarea unor filme realizate după  basme sau poveşti. Citind acele poveşti, basme, 

după care au fost realizate filmele, elevii au sesizat că există diferenţe  între textul 
operei  literare şi conţinutul filmului. În momentul în care au vizionat singuri alt film, au citit 
şi textul după care s-a realizat filmul, pentru a descoperi dacă este diferenţă. 

Selectarea unor fragmente dintr-o lectură, până la punctul culminant. Răspunsul la modul 
în care s-a sfârşit întâmplare , sunt nevoiţi să îl afle citind întreaga lectură. 

Scurte rezumate, a unor texte citite, care să fie prezentate colegilor. 
„Cuvintele zilei”- fiecare elev este nevoit să prezinte, când îi vine rândul, cuvinte 

necunoscute sau expresii deosebite, descoperite în textul  pe care l-a citit, în ultima 
săptămână. 

Concursuri :„Recunoaşte personajul !”, „Recunoaşte autorul şi titlul !”, „Cine a spus ?”,  
„Cărei poveşti aparţine imaginea?”, „Cel mai bun cititor sau recitator!”. 

Şezătorile literare au avut influenţă pozitivă asupra elevilor. Au fost impulsionaţi să 
caute materiale, texte în versuri sau proză, ghicitori sau proverbe şi zicători. pentru a putea fi 
prezentate în cadrul activităţilor. 
 Deoarece şi familia are un rol important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru 
lectură, am încercat să implic şi părinţii elevilor în anumite acţiuni. Au fost invitaţi să 
participe la concursurile, şezătorile organizate. Fiind prezenţi au avut ocazia de a observa  
cum se prezintă fiecare copil. Au fost îndrumaţi cum să acţioneze, pentru a-i obişnui pe copii 
să lectureze. Am recomandat părinţilor, să povestească copilului, în fiecare zi câte o poveste, 
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ţinând cont şi de dorinţa lui de a reasculta o poveste foarte îndrăgită. Să roage copilul să 
povestească pentru a-i îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi de redare a informaţiilor. Am 
amintit faptul că, stând un număr mare de ore în faţa calculatorului, copilul întâmpină 
numeroase probleme în redarea unei întâmplări reale sau din lecturile sale. 
           Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectură, dar un alt fel de lectură - cea a sem-
nelor de circulaţie, a comportamentului, a culorilor, a reacţiilor celorlalţi. Orice călătorie prin 
şi în afara localităţii, este, de asemenea, un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru 
amintiri şi impresii. 

Am sugerat părinţilor, ca în momentele lecturii, copilul să fie încurajat să redea prin 
desen ceea ce a înţeles , sau să asculte muzică potrivită textului audiat. Ţinând cont de faptul 
că dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la 
dezvoltarea armonioasă, evitând comparaţiile cu alţii copii şi observaţiile care îi pot inhiba. 

Acţiunile intreprinse cu biblioteca scolii, au dat roade. Încă din clasa pregatitoare, când 
am vizitat întreaga şcoală, am intrat şi la bibliotecă. Au avut posibilitatea de a vedea rafturile 
cu cărţi, fişele cu evidenţa cititorilor, registrul în care sunt trecute cărţile existente în biblio-
tecă. Deţi au putut citi cu totii numai la sfarşitul clasei pregatitoare, elevii au împrumutat 
diferite reviste sau albume cu imagini, pe care le-au „citit”. 

“Minibiblioteca clasei” – fiecare elev a adus câte o carte şi am realizat o mică bibliotecă. 
Am notat toate cărţile într-un „registru”. S-a făcut un instructaj, despre rolul bibliotecii din 
clasă, despre cum trebuie să se păstreze aceste cărţi, despre modul cum trebuie să fie citite, 
fără a fi rupte, pătate sau pierdute. Elevii au posibilitatea să împrumute cărţi, dar trebuie să 
noteze titlul cărţii luate în „registrul” de evidenţă, data când a luat-o şi când a adus-o. 

Acţiunile prezentate au contribuit atât la formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură,   
îmbogăţirea şi activizarea vocabularului precum şi la dezvoltarea capacităţii de exprimare 
orală şi scrisă, a elevilor. 
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FAMILIA - STRUCTURA FAMILIEI, 
FUNCȚIILE FAMILIEI 

 

Prof. MARIOARA ADRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA 

Familia este institutia fundamentala in toate societatile. Din perspectiva sociologica 
este “o forma de comunitate umana alcatuita din doi sau mai multi indivizi, uniti prin 
legaturi de casatorie si/sau paterne, realizand, mai mult sau mai putin, latura biologica si/sau 
latura psiho-sociala.  

Familia reprezinta una din cele mai vechi forme de asociere umana, o institutie 
stabila cu rosturi fundamentale pentru indivizi si pentru societate. Si are parte si de o 
abordare juridica fiind descrisa ca un grup formal fondat pe baza unor legi si acte normative. 

Aceste doua laturi ale familiei: social si juridic au puncte comune, dar si semnificatii 
diferite. Astfel cuplurile consensuale sunt acceptate de catre sociologi ca fiind o forma a 
familiei pentru ca indeplineste functiile ei, in schimb juristi nu admit acest lucru considerand 
ca nu sunt indeplinite conditiile care duc la recunoasterea familiei. Insa sunt situatii in care 
se intampla invers, sociologi sa nu recunosca statutul de familie, iar juristii da. Acest lucru se 
intampla in cazul in care un cuplu a divortat. Pentru ca din punct de vedere juridic mai exista 
legaturi intre ei sunt considerati familie, dar social nu, deoarece functiile ce stau la baza 
familiei au fost intrerupte 

I se acorda o atentie sporita deoarece pe langa faptul ca este una din cele mai vechi 
forme de comuniune, familia, influenteaza si modeleaza persoana umana. Unii cercetatori 
din domeniul psihanalizei, psihologiei sociale si sociologiei considerand ca este superioara 
altor grupuri sociale. La baza acestor afirmatii stau doua principii: familia isi aduce aportul 
devreme si pe o durata indelungata, si cea de-a doua este data de rolul pe care il are familia 
in a stabili legaturi cu lumea sociala exterioara. 
Structura familiei 

Structura familiei vizeaza caracteristicile permanente ale familiei considerata in 
ansamblul ei si pe care nu le identificam in membrii acesteia.  

Fiecare societate si-a format modelele proprii cu privire la marimea optima a 
populatiei, la numarul dezirabil de copii pentru o familie, modele in care se regasesc in 
forme specifice traditiile, aspiratiile, un intreg specific national si cultural. 

Societatea moderna a generalizat modelul familiei nucleare alcatuita din cuplul 
conjugal si descendentii acesteia, iar pe de alta parte a determinat aparitia unor modele 
incomplete de structuri familiale: familiile monoparenale si cele fara descendenti.           
Structurile familiale atipice pot avea urmatoarele forme: 

- mama cu copil (copii); 
- tata cu copil (copii); 
- un cuplu marital fara descendenti; 
- doi sau mai multi frati (surori) orfani neinstitutionalizati; 

Dimensiunea generationala a structurii variaza de la tipul extins la cel restrans, de la 
societatile traditionale la cele moderne, purtand amprenta istorica si social- culturala. 
In multe situatii de specialitate intalnim opinii dupa structura unor natiuni, popoare carora le 
sunt caracteristice tipul extins de familie sau, dimpotriva, tipul conjugal, retrans. 
Am putea spune ca din perspectiva rolurilor conjugale se disting doua tipuri de familii: 
1- Familii in care rolurile conjugale sunt asumate corespunzator cerintelor si exigentelor 
normalitatii functionale a cuplului. Acestea constituie premise ale adaptarii si integrarii 
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sociale, moduri de relationare optima cu mediul social larg, surse de satisfactii si conditii 
pentru performante profesionale si sociale. 
 2-  Familii in care rolurile conjugale sunt realizate partial si nesatisfacator, pe fondul unei 
stari de indiferenta sau tensiune. Relationarea interpersonala este dificila si disfunctionala 
antrenand si agravand conflicte, manifestari violente ale caror efecte se resimt in viata 
profesionala si sociala a partenerilor, in dezechilibre si lacune de socializare a copiilor. 

Reusita maritala este dependenta de capacitatea partenerilor de a-si asuma rolurile 
conjugale, de a-si satisface trebuintele si aspiratiile specifice.         

Functiile familiei 
      Functia defineste un set coerent de activitati, asemanatoare care au rolul sa asigure 
identitatea unui grup, existenta acestuia, buna sa dezvoltare si adevarata sa relationare cu 
mediul. “Un lucru sau un fenomen exista atata timp cat indeplineste anumite functii in care 
nu poate fi substituit”[ 
Familia isi arata functionalitatea fata de societate cat si de indivizii care o alcatuiesc, 
indeplinind mai multe functii. Sociologii au dat diferite clasificarii ale acestor functii. Printre 
ele se regasesc: 
        - functii biologice si igienico–sanitare - acestea se refera la satisfacerea necesitatilor 
sexuale ale membrilor cuplului conjugal, la nasterea copiilor si la asigurarea conditiilor 
igienico sanitare care sa asigure o dezvoltare biologica normala a tuturor membrilor familiei. 
Functia de reproducere era esentiala unitatii familiale, fiind atribuita necesitatii primare de 
dezvoltare a societatii globale, necesitatea de perpetuare fizica, biologica. 

-  functia economica – presupune acumularea veniturilor suficiente pentru intreg 
colectivul familial si organizarea unei gospodarii comune proprii pe baza bugetului comun 
de venituri si cheltuieli astfel incat sa se asigure locuinta, hrana, imbracamintea, obiectele de 
trai si sustinerea urmasilor pentru realizarea lor. Familia asigurandu-si aceasta functie 
favorizeaza indeplinirea celorlalte functii. 

- functia de solidaritate familiala – se bazeaza pe egalitate, pe stima, pe sustinere si pe 
dragoste reciproca intre partenerii de cuplu, copii si parinti, frati si surori. Aceasta functie are 
menirea de a oferi stabilitate si unitate familiei. 

- functia de socializare – urmareste integrarea idividului in societate. Aceasta functie 
vizeaza copilul, insa nu se refera doar la el. Familia are datoria de a transmite valorile, 
atitudinile, caracteristicile, principiile comunitatii din care fac parte, pentru ca toti membri ei 
sa fie integrati in societate. 

- functia etico-juridica a familiei – aceasta functie este strans legata de latura juridica 
a familiei. Membrii unei familii au drepturi si responsabilitati reglementate prin lege. Functia 
juridica si-a pierdut din valoarea odata cu aparitia cuplurilor consensuale, iar 
“responsabilitatea familiala colectiva a fost inlocuita cu responsabilitatea individuala”[5]. 

In societatea noasta de azi, unele din aceste functiile au disparut, altele s-au redus sau 
sunt asumate in mare parte de alte institutii ale societatii. 

________________________________________ 

[1] Litera International, Noul dictionar explicativ al limbii romane, Editura Litera 
International, 2002 

[2]I. Mitofan, C.Ciuperca, Introducere in psihosociologia si psihosexologia familiei, 
Ed.Alternative, Buc., 1998, p.17 

[3] Maria Voinea, Sociologia familiei,  s. n., Bucuresti,1993, p. 35. 

[4] Corina Bistriceanu, Sociologia familiei, Ed. Fundatiei Romania de Maine, 2006, p.145. 

[5] Corina Bistriceanu, Sociologia familiei, Ed. Fundatiei Romania de Maine, 2006, p.199. 
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[6] Gratiela Sion, Psihologia varstelor, EdituraFundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 
2007, p. 170. 
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FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA - PARTENERI IN EDUCAŢIE 

                                                                                         Prof.,Ivana Monica, 
                                                                                                       Prof.Marioara Georgeta 
                                                                                                       Şcoala Gimnazială 
Putineiu                                                                                                                      
  

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

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si 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. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 
publice.  
           Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de 
reânnoire a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor 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 
constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, 
educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

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

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

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

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

 Ajută profesorii în  munca lor 

 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 

 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 

 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 

 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 

 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
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 Oferă servicii şi suport familiilor 

 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
Ajută la managementul şcolii 

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

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

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

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

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum 
un tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să ţinem 
cont de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi 
rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe 
riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a 
generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor 
pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica 
s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare 
măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este 
instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul 
decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil sa participe la dezvoltarea 
societăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă . Menirea şcolii este nu 
numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea 
de om. 

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

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

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

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

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul 
restructurării educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 
Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al 
şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu 
părintii şi comunitatea. 
           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe 
un ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 
practicilor educaţionale. 

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

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

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

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu 
familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din 
datoria profesională a profesorului deoarece: 

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

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

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

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

Profesor înv. Primar Mathe Anca-
Mihaela 

         Şcoala Gimnazială “Horea”, Cluj-Napoca 
Educaţia parentală, ca formă de intervenţie socială, urmăreşte să transmită 

părinţilor, prin intermediul cursurilor la care aceştia participă, cunoştinţe şi informaţii 
cu scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor parentale care sunt eficiente pe ter-
men lung. Modalităţile de intervenţie socială sunt în primul rȃnd, orientate spre lucrul 
individual cu fiecare client al serviciilor sociale în parte, intervenţie care urmăreşte 
modificarea situaţiei acestora prin consiliere. 

Părintele este responsabil pentru comportamentul copilului. El trebuie să înveţe 
să reacționeze eficient în fața unui comportament neadecvat, iar relația dintre el și 
copilul său va fi una mult mai armonioasă. Provocările copilăriei nu-i vor mai da atâtea 
bătăi de cap, întrucât va ști să le gestionezi mai bine. 

Crizele de plâns nu vor dispărea ca prin minune dintr-odată, căci până și cei 
mai liniștiți copii mai au câte-o ieșire nervoasă, însă cunoscȃnd cȃteva trucuri părinţii 
vor şti să facă față unor astfel de momente dificile cu care, în definitiv, fiecare părinte 
se confruntă. 

In continuare voi prezenta 7 pași pentru a deveni un părinte mai “educat”: 
1. Combină afecțiunea cu disciplina 

Copiii nu știu cum să facă față frustrărilor, furiei, geloziei. Pot învăța însă cum 
să gestioneze astfel de emoții puternice de la părinți. Prin felul în care aceștia 
reacționează, vor ajuta copiii să dobândească încredere în sine și să-și înțeleagă 
emoțiile. 
Nu educația strictă și inflexibilă este soluția, ci o nouă abordare, conform căreia tu îi 
prezinți copilului limitele și consecințele nerespectării regulilor 
Combină afecțiunea cu disciplina pentru a-i oferi copilului definiția empatiei pe 
înțelesul său, pentru a-l ajuta să devină mai responsabil, atât față de sine, cât și 
față de cei din jur și mai încrezător în propriile forte. 
2. Vorbește simplu, pe înțelesul copilului 

Abordează o atitudine pozitivă în educarea copilului. Cum poți face asta? În-
cepe prin a-ți revizui felul în care i te adresezi. Limbajul stă la baza procesului de edu-
cație. Iată motivul pentru care, orice părinte trebuie să-și dezvolte abilitățile de co-
municare. Ai nevoie de exercițiu și multă răbdare pentru a învăța limbajul eficient 
cu care să i te adresezi copilului, însă atunci când îți vei dezvolta această abilitate, 
vei face minuni. 
3. Respinge comportamentul, niciodată copilul 
Sesizează diferența dintre următoarele tipuri de exprimare: 
„Dacă îți mai lovești fratele, o să mă supăr pe tine.” „Nu e frumos să lovești copiii, 
de ce nu ești cuminte?” – replici care resping copilul 
„Dacă o tragi de păr pe sora ta, o doare.” „Tu cum te-ai simți dacă cineva te-ar 
lovi?” – replici care resping comportamentul 
Condamnă comportamentul, nu copilul. Mai mult, ajută copilul să-și revizuiască atitu-
dinea prin întrebări de genul: 
„Tu cum te-ai simți dacă fratele tău ți-ar lua jucăriile?” „Cum crezi că poți rezolva 
problema, fără a fi agresiv?” 
4. Alternative în locul unui NU răspicat 
Știi și tu că în univers nu există negare. Noi suntem afirmații. NU este un cuvânt dificil 
pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Și-atunci, n-ar fi mai bine dacă i-ai oferi 
copilului alternative, în locul unui refuz ferm? 
Copiii au nevoie de explicații pentru a înțelege motivele pentru care nu pot obține ceea 
ce-și doresc. Uneori, poate fi obositor să oferi mereu explicații pentru fiecare decizie, 
însă copilul tău va prelua această deprindere de la tine și îți va explica, la rândul său, 

https://tikaboo.ro/e-usor-sa-i-inveti-pe-copii-despre-emotii/
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trăirile, mai degrabă decât să izbucnească într-o criză de plâns. 
5. Atitudine plângăcioasă 
Smiorcăielile copilului te scot adesea din minți, te fac să-ți pierzi răbdarea și să uiți tot 
ce ai învățat până în acel moment, în materie de parenting. Să știi că există câteva mo-
dalități care te vor ajuta să le minimalizezi. 
Asigură-te că nu cicălești copilul, tânguindu-te, atunci când îi ceri ceva. Oferă exem-
plul potrivit, așa cum spuneam la începutul articolului. Dacă sesizezi tendința copilu-
lui de a se smiorcăi atunci când își dorește ceva, iar cererea sa este una rezona-
bilă, folosește un ton calm și spune-i că poate primi ceea ce-și dorește, numai dacă 
folosește un ton la fel de calm. 
6. Nu-ți irosi energia inutil 

Țipătul reprezintă o modalitate sigură de a-ți irosi energia. Copiii testează lim-
ite, iar uneori te pot aduce pe tine în pragul unei crize de nervi. Încearcă să nu ridici 
vocea, pentru a nu înrăutăți situația.  

Alege, în schimb, să fii fermă, iar copilul va înțelege diferența dintre situațiile 
amuzante și cele serioase. 
7. Amenințările 
Amenințările, intimidările anunță copilul că urmează a fi pedepsit. Uneori, ex-
primărilor precum „Dacă nu încetezi, ai s-o pățești!” li se asociază gestul de a lua 
copilul pe sus, în încercarea de-l liniști. 
Amenințările, oricât de serioase ar părea, se dovedesc întotdeauna a fi ineficiente în 
tratarea comportamentului necorespunzător. 
Comunică pozitiv și încurajează. O îmbrățișare, oferită drept răsplată pentru un com-
portament adecvat, funcționează mult mai bine decât un reproș pentru o atitudine nep-
otrivită. 
Concluzia:           Tu esti modelul copilului tău , eşti cel care-i indrumi paşii pe cărarea 
vieţii.  

                                   Fii un părinte “educat” pentru a avea un copil educat! 
 

Bibliografie: 
1. www.unicef.ro 
2. https://tikaboo.ro/ 
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Suntem sau devenim părinţi?...... 
 
 

Raluca-Mihaela MINCIUC 
Şcoala Gimnazială nr. 86, sector 3, Bucureşti 

 

 

Cine nu iubeşte copiii nu va înţelege niciodată bucuria educaţiei. Aceasta deoarece a-
i iubi pe copii înseamnă a dori binele, atât cel prezent cât şi cel viitor. Câţi oare dintre noi 
suntem pregătiţi să devenim părinţi? Câţi oare nu rămânem înmărmuriţi în faţa ”puiului de 
om” şi în faţa întregului univers deschis de el? …..”Copilul ăsta e din cale afară de obositor”, 
“mi-a scos peri albi”…şi alte asemenea recriminări fac uneori dovada prezenţei unor fisuri în 
pregătirea pentru “meseria de părinte”. 

E greu să creşti copii. Din cauza presiunilor din viaţa de zi cu zi, mulţi părinţi 
sfârşesc prin a se simţi vinovaţi, urmăriţi de sentimentul că s-ar putea descurca mai bine dacă 
ar avea un pic mai mult timp, dacă ar fi mai puţin obosiţi, ori dacă ar şti, pur şi simplu de 
unde să înceapă. 

În realitate însă, copilul se dezvoltă normal, dar nu întotdeauna răspunde cu 
docilitatea lutului la strădania părinţilor de a-l forma după dorinţele lor. Anumite trăsături, 
înnăscute sau formate în prima copilărie, îl fac să fie câteodată recalcitrant, zgomotos, 
neascultator. Setea de a afla, firească vârstei îl îndeamnă deseori să-şi bombardeze părinţii cu 
zeci de întrebări la care ar avea dreptul să primescă mai degrabă răspunsuri decât pripitul: 
“lasă-mă-n pace”. Pierderea răbdării în faţa copilului “insuportabil” este plină de pericole. 
Lipsa de calm, enervarea riscă să atragă asupra copilului sancţiuni nejustificate, cu un efect 
ce nu poate fi neglijat. Iar traumatismul psihic, fiindcă de cel fizic nici nu mai vorbim, are 
totdeauna urmări mai mult sau mai puţin vizibile, mai timpurii sau mai tardive asupra 
sănătăţii mintale a copilului. 

Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental dar numai în măsura în care 
el găseşte forţa şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ puternic, adaptat, 
echilibrat, bun şi prin aceasta predispus la o anumită fericire. A fi părinte ne oferă numeroase 
ocazii în care ne trezim în mijlocul unei lupte dintre minte şi inimă, ceea ce face creşterea 
unui copil asemănătoare cu mersul pe sârmă. Când eşti părinte este important să faci 
distincţia între cine eşti tu şi cine este fiecare dintre dintre copiii tăi. Copiii nu sunt ceva ce 
putem poseda sau deţine în vreun fel. Atunci când venim în întâmpinarea nevoilor 
individuale ale copiilor noştri, nu este decât tendinţa noastră de a proiecta asupra lor 
propriile noastre idei şi aşteptări, asta face ca relaţia părinte-copil să ajungă să înăbuşe 
spiritul copilului în loc să-l însufleţescă. Dacă vrei să ajungi la o stare de conectare pură cu 
copilul tău, o poţi obţine lăsând la o parte orice sentiment de superioritate. Dacă nu te 
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ascunzi în spatele unei imagini a eului, vei putea să-ţi abordezi copilul ca pe o persoană 
reală, asemenea ţie. 

A fi părinte înseamnă a produce în copilul tău conştiinţa autonomiei şi libertăţii de 
sine orientate social pozitiv, a forţei şi bucuriei de a trăi şi de a crea în numele iubirii şi a 
respectului de alţii şi de sine. 

Copilăria se cere a rămâne într-adevăr copilărie, adică o vârstă a bucuriilor 
nevinovate şi a jocului, a descoperirii naturii şi frumuseţilor sufletului omenesc. Dar ea este 
deopotrivă şi o vârstă a formării fizice, intelectuale şi morale. Modelarea comportamentală 
foloseşte toate conflictele ca pe un laborator de învăţare. Din acest motiv, modelarea se 
produce permanent, clipă de clipă, în loc să fie înghesuită în intervale punitive. 
Caracteristica acestei modelări este întărirea pozitivă, care este un instrument mai eficient 
decât pedeapsa. 

Sarcina noastră este să ne împrietenim cu esenţa copilului nostru. Spiritul copiilor 
noştri este infinit înţelept iar părinţii înţelepţi se încred în intuiţia copilului lor privind 
destinul său. 
 
 
“Eu sunt copilul. 
Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 
Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume” 
 
( “Child’s Appel”, Manie Gene Cole ) 
 
 
Bibliografie: 
 
1 .Raluca Nedelea, revista Busola nr.1/2002, Bucureşti  
2. Shefali Tsabary – “Părintele conştient” editura Trei 2015, Bucureşti 
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                                                    În universul familiei 

                                                                           Înv. Mîndruț  Cornelia 

                                                                 Școala Gimnazială ,,Horea”  ,Cluj-Napoca                                 

       Moto :  ,,Familia este comoara copilului”  

      Una dintre caracteristicele speciei noastre este că fiinţa umană nu trăieşte singură, izolată 
în mediul ei . Omul a fost creat pentru viața în societate, de obște, adică pentru a trăi îm-
preună cu semenii săi. Cea dintâi formă a vieții de obște este tocmai familia. Temelia unei 
bune creșteri a copilului este dragostea și înțelegerea  firii sale, iar lucrul acesta se face mai 
întâi și cel mai bine în familie.  
       Familia este ,,celula de bază a societăţii umane” fără de care societatea în care ne du-
cem existenţa nu ar mai exista, este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale 
deoarece ea influenţează şi modelează persoana umană,  este prima școală care pregătește 
copilul pentru o viață socială, deprinzând copilul să își disciplineze voința,să își împlinească 
datoria, este „cea mai necesară şcoală de omenie”, pentru că ea  cultivă sentimentul dem-
nităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente 
de bază ale vieţii sociale, este locul numit acasă unde găsește siguranță, liniște și afecțiune, 
iar doctrina creştină o defineşte  ca fiind o comunitate de viaţă şi de iubire. 
      Familia înseamnă pentru copil prima mână întinsă când vrea să pășească în lume, dar și 
barca de salvare când, mai târziu în viață, caută refugiu,înțelegere, echilibru, liniște, ac-
ceptare necondiționată și iubire. Părinţii sunt primele modele, primele icoane, cel mai puter-
nic exemplu şi cel mai uşor de imitat. Copiii au nevoie de părinţi ca să-i înțeleagă, să-i 
ocrotească, să le dea încredere, să-i iubească, să-i laude si să le fie prieteni. 
       Familia ocupă locul central în viaţa copilului: aici el îşi trăieşte primii ani, află 
informaţiile iniţiale,își însușește primele cunoștințe, începe să descopere lu-mea şi pe sine, 
imită modele de comportament, care îi determină ulterior personalitatea. 
     Mama îndeplineşte funcţia de educator, de formator pentru copil. „În familie şi pe 
genunchii mamei se formează ceea ce e mai valoros pe lume: omul de caracter.” ( Loisel ) . 
Mama încearcă să îi formeze copilului conştiinţa de sine, de neam şi ţară, dorește să îi insu-
fle  dragostea faţă de semeni, să- l facă pe copil să aprecieze şi să valorifice  tradiţiile, obicei-
urile neamului, în acelaşi timp să fie receptiv la ceea ce este nou, să fie flexibil, deschis 
schimbărilor . 
       Tatăl apare în ochii copilului treptat ca un personaj demn de admirat care cunoaște 
multe, care inspiră încredere, este ascultat și respectat. El trebuie să se străduie să dea 
exemple bune copiilor săi pentru că ei învaţă de la el urmând cu atenţie tot ceea ce face.  
     Copilul este produsul părinţilor, adică în acel copil se vor reflecta tot ce e bun şi tot ce e 
rău din părinţi, astfel că aceştia au o mare responsabilitate în a regla balanţa copilului spre 
cele bune. Talmud spunea: „Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte, / Fii 
atent la vorbele tale, pentru că ele vor fi fapte, / Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi 
obiceiuri, / Fii atent la obiceiurile tale pentru că ele vor fi caracterul tău, / Fii atent la 
caracterul tău, pentru că el  va fi destinul tău.” Aşadar, părintele trebuie să fie cu băgare de 
seamă tot timpul, să fie conştient la fiecare pas în acţiunea sa de părinte şi să devină 
conştient că are în mână caracterul unui viitor adult.          
     Copilul este oglinda părinților lui. Părinții oferă modele de conduită copiilor pe care 
le preiau prin imitație și învățare.  Cei şapte ani de acasă constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor, privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului 
de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 
           Educaţia începe de la relaţia dintre soţ şi soţie, pentru că numai atunci când copilul 
îşi vede părinţii depunând eforturi, fiecare, din iubire unul pentru celălalt, atunci şi numai 
atunci, valoarea pe care îşi va construi el existenţa va fi iubirea. 
          Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, alcătuită, firesc, din doi părinţi, între care să 
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fie relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare şi care să trăiască în deplină armonie, să ducă o 
viaţă onestă. Îndrumat și crescut într-o atmosferă de liniște, blândețe și dragoste, copilul va 
simți ascultarea, răbdarea, bunătatea,iubirea Părerile celor doi părinţi referitoare la copil 
trebuie să fie convergente, iar părinţii trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de 
puternic este spiritul de imitaţie la copii. 
         Din fragedă copilărie, el imită persoanele care îi sunt mai apropiate: părinţii, bunicii, 
fraţii sau surorile mai mari.  O vorbă, o căutătură, un gest pătrunde ca o sămânţă  nouă - de 
floare sau buruiană - în sufletul şi mintea copilului  Prin comportamentul lor, prin vocabula-
rul pe care îl folosesc, prin modul în care interacţionează cu alţi semeni, reprezintă adevărate 
modele pentru copii, aceştia dorindu-şi cu orice preţ să-i imite. Copiii sunt copii ale 
părinților.    
   Tot  de la părinți, copilul învăță primul abecedar al muncii, îndeplinind micile acțiuni 
gospodărești, iar odată cu intrarea în școală aceasta îl va influența foarte mult în dezvoltarea 
sa, dar familia îi va fi alături susținându-l și ajutându-l în realizarea sarcinilor școlare. Re-
zultatele școlare sunt obținute în funcție de modul în care părinții se implică. Părinţii trebuie 
să-şi ajute copiii la învăţătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare, nefiind indicat să se 
efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă şi a 
carnetului. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una moderată: nici să nu-l ajute prea mult 
pe copil, dar nici să nu manifeste indiferenţă în raport cu rezultatele acestuia.  
   Educaţia morală a copiilor este oferită tot de familie, ea formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate; aceasta contribuie şi la 
educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care realizează contactul copilului cu 
frumuseţile naturii (culorile şi mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu 
viaţa socială (tradiţii, obiceiuri străvechi etc.). 
          Părinţii trebuie să-şi manifeste moderat  autoritatea asupra copilului. Această autoritate 
nu trebuie exercitată prin pedepse sau  violenţă şi nici printr-un exces de bunătate şi 
satisfacere a oricărei dorinţe. "Adevărata autoritate derivă din exigenţa părinţilor faţă de 
comportarea copiilor, îmbinată cu respectul faţă de aceştia". Copilul trebuie să simtă iubirea 
pe care părinţii i-o poartă, dar este necesar să ştie că nu-i vor îngădui orice capriciu.  
 Un bun părinte reuşeşte să răspundă adecvat necesităţilor copilului său şi să-i cultive 
acestuia încrederea în forţele proprii, respectul de sine, autonomia şi responsabilitatea de la 
cea mai fragedă vârstă. Se constată un raport stabil între stilul parental şi comportamentele 
sociale ale copilului. Astfel, stilul permisiv (control slab, responsabilităţi şi norme de 
conduită puţine) determină comportamente imprecise, agresive şi neascultare; cel autoritar 
(control puternic, susţinere slabă în activitatea copilului, impunându-i-se acestuia reguli şi 
norme foarte rigide) – supunere, pasivitate, dependenţă, lipsă de iniţiativă şi respect de sine; 
cel autorizat (îmbină controlul sistematic cu sprijinul parental, explicând copilului motivele 
pentru care e necesar să respecte anumite reguli, situaţiile în care acestea se aplică) –
autonomie în gândire şi acţiune, curaj, raţiune, responsabilitate. 
 Tot părinţii sunt aceia care le dezvoltă voinţa, stăpânirea de sine, perseverenţa 
conştiinciozitatea, spiritul de iniţiativă curajul - trăsături care marchează personalitatea 
corpului; familia este acea care pune bazele formării unor trăsături de caracter : cinstea, 
sinceritatea, modestia, în primul rând prin atmosfera de familie, prin exemplul personal.  
  Ei, copiii care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiţi de dragoste părintească. Se înalţă 
vegheaţi de căldura familiei unde învaţă primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este 
bine şi rău, cum să se poarte frumos. Apoi, în primul colectiv - grădiniţele - cunosc regulile 
jocului cu alţii, bucuria victoriei . 
  Cu intrarea în şcoală (de la vârsta de 6 ani) problemele muncii de educaţie devin mai 
complexe şi  odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru copil un nou mediu 
căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini 
educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind instrucţia), dar familia 
rămâne implicată chiar şi în realizarea acestora rămânându-i în acelaşi timp şi multe altele în 
care rolul principal îl are în continuare.  



Școala Gimnazială Nr.28 Galați / Familia mea 2018-2019 

100 

   Pentru a clădi o casă trebuie să-i construieşti o fundaţie puternică, pentru a forma un 
OM trebuie să-i oferi “cei şapte ani de acasă”. Aceasta este averea cu care porneşte în 
viaţă. 
              

 
BIBLIOGRAFIE: 

Ioan & Dacian Dorin Dolean – “Meseria de părinte” , Editura Motiv, Cluj-Napoca, 
2001 

Dorothz Law Nolte – “Copiii învaţă ceea ce trăiesc”, Editura Humanias, Bucureşti, 
2007 

Danion Vasile – “Cum să ne creştem copiii”, Editura Cartea Ortodoxă, Bucuteşti, 2007 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Școala Gimnazială Nr.28 Galați / Familia mea 2018-2019 

101 

Educaţia parentală -  o reală necesitate 
 

                                                      Prof. înv. primar, Moise Caliopia 
                                                         Şcoala Gimn. Nr. 3 Lupeni/jud. Hunedoara 

 

Termenul de educaţie parentală denumeşte, în sens larg, ,,programele, serviciile şi 
resursele destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia 
şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte copiii” (Carter, 1996).  

Într-un sens mai restrâns, educaţia parentală se referă la programele care ajută părinţii 
să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea 
copilului, să înveţe să reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe 
să folosească modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile întâlnite cu copiii.  

În literatura domeniului, cele mai cunoscute consecinţe ale educaţiei parentale sunt:  
- îmbunătăţirea cunoaşterii părinţilor în domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor 

acestora şi modului cum acestea pot fi satisfăcute, în aşa fel încât să susţină sănătatea fizică 
şi psihică a copilului; 

-  informarea părinţilor în legătură cu drepturile copilului şi modul în care acestea 
trebuie respectate;  

- îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor de a comunica cu copiii, de a-şi ajusta aşteptările 
faţă de aceştia în mod realist;  

- îmbunătăţirea atitudinilor responsive şi suportive a părinţilor faţă de copii, a 
capacităţii lor de a sprijini autonomizarea copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor etc.  

Toate aceste lucruri pot constitui soluţii posibile pentru o serie de probleme sociale 
importante: abuzul asupra copilului, reducerea abandonului şcolar, problemele sociale ale 
adolescenţilor (consum de droguri, delincvenţă etc.), eşecul şcolar, violenţa tinerilor; de 
asemenea, ele afectează pozitiv adulţii la nivelul construcţiei identităţii parentale şi a 
demnităţii de părinte, la nivelul reţelelor lor sociale, pe care le dinamizează, restructurează şi 
consolidează, la gestionarea şi reducerea stresului parental (Goddard, Myers-Walls, Lee, 
2004).  

 Educaţia parentală în România:  
 Registrul unic al serviciilor sociale, administrat de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei sociale, conţine lista furnizorilor de servicii sociale acreditate şi cu cele cuprinse în 
manualele de educaţie parentală şi în ghidurile pentru părinţi ale principalilor furnizori de 
programe de educaţie parentală la nivel naţional: Holt România, Step by Step, Fundaţia 
Copiii Noştri, Salvaţi Copiii.  

Modificarea aşteptărilor sociale faţă de comportamentele părinţilor în raport cu copiii 
lor pune o presiune suplimentară asupra părinţilor, care de cele mai multe ori sunt prinşi 
între exigenţele adesea contradictorii ale mediului profesional şi cel familial.  

Vorbim, de exemplu despre participarea copilului la luarea deciziilor care-l privesc, 
dar practicile sociale încă nu au încorporat valorile care pot modifica comportamentele 
adulţilor faţă de copii, în sensul încurajării participării acestora din urmă. 

Scopul educaţiei parentale este de a dezvolta relaţiile dintre părinţi şi copii prin 
încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinţilor şi modificarea comportamentelor 
nonproductive sau vătămătoare (Small, 1990).  

Programele de educaţie parentală îşi propun, în general, să dezvolte la părinţi 
comportamente noi, pozitive, pe de o parte şi să elimine o serie de comportamente care 
afectează nefavorabil dezvoltarea copilului, pe de altă parte. Small (1990) operează cu 
diferenţe în ceea ce priveşte educaţia parentală şi sprijinul parental.  

 Pe măsură ce părinţii participă la programe de educaţie parentală devin mai capabili 
să ofere o îngrijire mai atentă a copiilor. Nu-i suficient doar să informezi oamenii şi ei să 
înţeleagă mesajele transmise în diferite campanii de informare pentru schimba 
comportamentele.  

Cele mai citate exemple în literatură sunt cele legate de comportamentele în sănătate 
şi cele subsumate conceptului de stil de viaţă; astfel, în ciuda nenumăratelor campanii de 
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informare şi educare, fumătorii nu-şi modifică comportamentul, persoanele care-şi agresează 
membrii familiei nu devin mai puţin agresivi sau mai puţin violenţi, părinţii care-şi 
neglijează copiii nu devin mai atenţi faţă de aceştia etc.  

Producerea unor schimbări la nivelul comportamentelor presupune înţelegerea 
complexă a culturii, factorilor personali şi sociali, asigurarea unor contexte de interacţiune şi 
control social capabile să motiveze şi să susţină schimbarea. 
 
Grupurile ţintă  
Reprezintă grupurile de părinţi participanţi la programe de educaţie parentală. Situaţia 
programelor în funcţie de caracteristicile participanţilor se prezintă astfel:  
Educaţia parentală în România:  

 1. Programe destinate viitorilor părinţi  
 2. Programe destinate gravidelor  
 3. Familii cu copii de vârste 0-3 ani  

   4. Familii cu preşcolari  
   5. Familii cu copii cuprinşi în clasele I-IV  

 6. Familii cu copii cuprinşi în clasele V-VIII  
 7. Familii cu adolescenţi  
 8. Familii cu venituri mici  
 9. Familii din diferite culturi etnice specifice  

            10. Familii din mediul rural  
  11. Familii din mediul urban  

12. Familii cu copii cu dizabilităţi  
  13. Familii adoptatoare  

14. Asistenţi maternali profesionişti  
  15. Alte categorii de îngrijitori (rude, bunici)  
                                                                            Sursa: www.educatieparentala.ro 

 Educaţia parentală, ca strategie fundamentală de prevenire a unor fenomene 
indezirabile precum: abuzul asupra copilului, delincvenţa juvenilă, eşecul şi abandonul 
şcolar, poate fi considerată eficientă când modifică comportamentele.  

Odată cu dezvoltarea programelor de educaţie parentală se introduce o nouă viziune a 
intervenţiei sociale care pune accent pe modificarea modului de a gândi al oamenilor, pe 
interiorizarea unor norme şi valori pe care grupul le impune.  

În ultima perioada, se înregistrează tot mai multe probleme cu care se confruntă unii 
tineri (consumul de droguri, începerea vieţii sexuale la o vârstă din ce în ce mai mică, sarcini 
nedorite în rândul adolescentelor, prostituţie, etc). De cele mai multe ori este ignorat faptul 
că factorul determinant al formării comportamentelor viitorilor adulţi este mediul familial.  

Condiţiile sociale, economice şi culturale se modifică permanent şi de aceea uneori 
părinţii se simt depăşiţi în a comunica cu copiii lor. Deseori, ei sesizează problemele copiilor 
doar când acestea se manifestă şi solutia este de a apela la sprijin din partea specialiştilor, 
doar in situaţii de criză. 

Perioada de tranziţie pe care o traversăm cu toţii a generat o ruptură între educaţia în 
familie şi cea şcolară. Părintele acaparat de stress-ul zilnic ignoră rolul important pe care îl 
are în educaţia copilului, în implicarea lui în formare. Mulţi părinti văd şcoala ca singura 
instanţă responsabilă de educaţia copilului şi delegă şcolii aproape în totalitate această 
sarcină.  

În acest sens, fără a avea pretenţia că abordăm problema la un nivel foarte înalt, fără 
a beneficia de programe special elaborate, am încercat pe parcursul ultimilor ani şcolari, să 
desfăşor diverse activităţi la care au fost invitaţi să participe şi părinţii.  

Astfel, o parte din sarcina de lucru a fost realizată prin întâlnirile săptămânale din 
cadrul orelor de consiliere, în timpul şedinţelor cu părinţii, prin activităţi recreative comune. 
Pot menţiona aici plimbări în aer liber, drumeţii şi excursii, vizionare de film şi teatru pentru 
copii, serbări şcolare.  

În cadrul diferitelor proiecte educative, a programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai 

http://www.educatieparentala.ro/
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bun” am solicitat colaborarea părinţilor la unele activităţi de pictură, colaj, la confecţionarea 
de mărţişoare în scopul colectării unor sume necesare sponsorizării clasei. 

Împreună cu părinţii elevilor care întâmpinau greutăţi în învăţare am căutat soluţii 
pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Pentru copii cu o situaţie financiară precară am 
participat colectarea de produse necesare acestora. Am avut şi cazuri când, împreună cu 
psihologul şcolar sau cu logopedul din şcoala noastră, am încercat să găsim soluţii pentru 
remedierea comportamentelor indezirabile, sau a tulburărilor de pronunţie. Toate aceste 
activităţi nu s-au putut desfăşura fără participarea nemijlocită a părinţilor, care au înţeles că 
trebuie să fie factori activi în educaţia şi dezvoltarea copiilor lor.  

Studiile de specialitate au demonstrat că o bună pregătire a părinților, ca responsabili 
primordiali pentru creșterea, educarea și îngrijirea copiilor lor, contribuie la un parcurs 
școlar mai îndelungat al copiilor, la o sănătate mai bună și la formarea deprinderilor necesare 
pentru o viață sănătoasă a copiilor lor, la o protecție adecvată împotriva violenței, abuzurilor 
și neglijării, la o participare reală, adecvată vârstei, a copiilor la viața familiei și a 
comunității. 

Un sistem de educație parentală trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor 
parentale astfel încât fiecare copil să beneficieze de un start bun în viață, cu șanse și cu 
drepturi egale, pentru că evidențele de cercetare arată legătura puternică dintre 
comportamentul parental și dezvoltarea copilului. 

Fiecare copil este diferit și fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca 
părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă 
provocărilor.  
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Relația școală- familie în crearea mediului educativ pentru copii 
 
 

Moise Monica- Profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 190, București 
 

 
”Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care 

se atașează un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea 
care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei societăți. Nicio altă structură nu poate 
înlocui familia. Fără ea, copiii noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niște 
analfabeți morali […]” – Charles Colson 

În crearea unui mediu stimulativ din punct de vedere educativ pentru copil, este 
necesar ca școala să înlesnească o relație eficientă cu părinții, asigurând consilierea, ori-
entarea acestora în vederea formării personalității psihosociomorale a copiilor.  

Se evidențiază o serie de argumente care vin în sprijinul creării unui cadru de 
învățare motivațional pentru fiecare copil, dintre care se pot aminti următoarele aspecte: 

                   - o permanentă și transparentă comunicare în relația profesor- familie- 
copil în vederea asigurării unui real progres școlar al elevilor; 

                   - o motivare continuă a copiilor pe parcursul rezolvării sarcinilor de 
lucru atât la școală, cât mai ales acasă, în familie, dar și în comunitatea locală; 

                   - valorizarea tuturor exemplelor de bună practică, de rezultate bune 
obținute de copii în urma participării acestora la diferite proiecte și programe școlare, la 
diferite concursuri școlare; 

                    - derularea unor proiecte comune școală- părinți- copii sau ateliere de 
activități extrașcolare desfășurate împreună cu părinții și copiii(spre exemplu, plantarea 
unor copaci sau îngrijirea unor spații verzi, a unor spații de joacă pentru copii etc.). 

 De asemenea, profesorul și consilierul școlar pot îndruma o activitate de con-
siliere a părinților în vederea orientării acestora spre găsirea unor modalități eficiente de 
educare, de adaptare la cerințele școlare și sociale a copiilor. 

 ”Copiii au nevoie de mult mai mult decât cunoștințe de citire, scriere și arit-
metică, indiferent cât de importante sunt acestea. Ei trebuie să învețe și cum trebuie să 
gândească independent, cum să găsească un sens în ceea ce învață și cum să lucreze și să 
trăiască împreună. Profesorii și părinții se vor apropia de educația pusă în slujba 
îmbogățirii vieții prin abilitățile de vorbire și comunicare și prin structurarea unui me-
diu educative care să susțină dezvoltarea autonomiei și interdependenței în clasă. Aceste 
calități vă vor ajuta să- i pregătiți pe tineri pentru lumea pe care o vor 
moșteni.”(Marshall B. Rosenberg, 2005) 

 De asemenea, părinții trebuie să înțeleagă și să fie compatibili cu nevoile de 
afecțiune și de relaționare ale propriilor copii. 

”Ceea ce trebuie să facem este să cultivăm relația dintre noi și copil, să îi oferim ex-
periențe consecvente care pun fundamentul convingerii corecte că are dreptul la iubirea și 
afecțiunea noastră. Cu alte cuvinte, trebuie să le transmitem copiilor că pot conta pe noi 
pentru a le împlini nevoile. 

Este necesar ca cei mici să știe ca nevoile le sunt înțelese și împlinite consecvent, 
însă nu trebuie să se aștepte ca dorințele și mofturile să fie întotdeauna îndeplinite." (Daniel 
J. Siegel, Tina Payne Bryson, 2016) 
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Metoda time -out pentru schimbare a comportamentului 
 
 

Profesor învăţământ primar Morun Valentina,  
Şcoala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” 

 
Metoda time -out pentru schimbare a comportamentului reprezintă o modalitate prac-

tică de aplicare a pedepselor. Ea funcţionează cu succes la copiii de orice vârstă, dar este de-
osebit de eficientă în cazul copiilor mici. Ar putea părea destul de sofisticată, dar nu este. 
Este o simplă metodă de întărire a anumitor comportamente care plac părinţilor şi de a scăpa 
de cele care nu fac plăcere, fără a pedepsi copilul. Vor fi lăudate situaţiile pozitive (pentru că 
atunci când este răsplătit, comportamentul respectiv va apărea mai des) şi vor fi ignorate in-
tenţionat aspectele negative (pentru că nu doriţi ca un comportament nedorit să fie răsplătit 
cu atenţie). 

Această metodă de disciplinare ttebuie să înceapă chiar de la naştere, pentru că ea nun 
necesită un limbaj verbal sau înţelegerea copilului. Bebeluşii răspund pur şi simplu din 
instinct la atenţia pe care o primesc, iar atunci când o primesc pentru un anumit 
comportament, ei tind să repete comportamentul respectiv mult mai des. Şi reciproca este 
adevărată – comportamentul care nu este răsplătit va apărea mai rar. 

Când spunem „învaţă pe copil calea pe care trebuie să o urmeze” ne gândim la 
răsplătirea comportamentului pozitiv. La copiii mici apar problemele deoarece părinţii 
răsplătesc prea des comportamentul negativ cu atenţia lor exagerată. Mai târziu, când 
frecvenţa acestor comportamente devine o problemă în sine, părinţii recurg la metode 
punitive pentru a o diminua, provocând durere atât copiilor, cât şi lor înşişi. Toate aceste 
situaţii pot fi prevenite, dacă părinţii ar răsplăti cu consecvenţă numai 
comportamenteleacceptabile şi dacă nu ar acorda o atenţie necuvenită celor negative. 

Pe măsură ce copiii încep să calce pe alături, este mai uşor să se ignore aspectul 
negativ trimiţându-i într-o altă cameră să ia o pauză (aşa zis-a cameră de time – out) sau 
aşezându-i pe un scaun separat, unde nu li se oferă atenţie. Această metodă de schimbare a 
comportamentului este una dintre cele mai eficiente metode pentru a încuraja copilul să facă 
schimbări de comportament pe termen lung, dar nu este metodă cu efect imediat. 

Această metodă, de a-l învăţa pe copil comportamentul corect, nu trebuie să fie  privită 
ca o pedeapsă, este pur şi simplu o consecinţă a comportamentului negativ. Copilul o va 
accepta fără resentimente dacă se duce la îndeplinire ca atare, fără forţă sau mânie exagerată. 
Se poate folosi cu suuces tehnica time-out dacă se respectă următoarele principii 
călăuzitoare: 

Alegeţi un singur comportament pe care doriţi să-l schimbaţi 
Număraţi de câte ori aăpare acest comportament într-o perioadă de timp – o oră, o 

dupăamiază, o zi întreagă. Cel mai bine ar fi să faceţi acest lucru de trei ori şi apoi să faceţi 
media. 

Atunci când copilul se poartă cum nu trebuie, spuneţi „Time – out” pentru ..... şi 
precizaţi motivul, apoi duceţi copilul în cameră sau pe scaunul stabilit dinainte. Nu uitaţi să 
îi spuneţi cât timp va sta acolo, sau daţi-i voie să ia această decizie, spunându-i: „Poţi să ieşi 
afară doar atunci când vei fi gata să-ţi schimbi comportamentul.” O regulă generală pentru 
copiii mici ar fi alocarea unui timp în minute, egal cu vârsta lor. 

Atunci când copilul se străduieşte şi se comportă aşa cum trebuie, este extrem de 
important să i se acorde ceva timp şi puţină atenţie. 

Această metodă nu este o pedeapsă. Copilul se poate juca sau poate face orice doreşte 
cât se află în cameră, atâta timp cât nu este o acţiune destructivă. Yona de time-out este doar 
un loc unde copilul să stea pentru a nu fi răsplătit cu atenţia adultului. După expirarea 
timpului alocat se îngăduie copilului să iasă afară. Nu se va mai menţiona greşalaanterioară 
şi nu îi ţinem predică cum trebuie să se poarte. Dimpotrivă, se aşteaptă până ce copilul se 
integrează într-o activitate cu care sunteţi de acord, petreceţi o vreme cu elşi adresaţi-i un 
cuvânt de încurajare sau îmbrăţişaţi-l. Dacă fapta negativă recidivează, înapoi cu copilul în 
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camera de time-out. 
Secretul reuşitei cu metoda time-out este perseverenţa. Este o metodă pe termen lung, 

lentă, de modificare a comportamentului, dar este eficientă dacă te afli acolo de fiecare dată 
când apare comportamentul negativ. După aproximativ trei săptămâni de disciplină calmă şi 
perseverentă, este posibil  ca obiceiul respectiv să dispară pentru totdeauna. 

Schimbarea comportamentului, ca metodă de disciplinare, se bazează pe principiul 
următor: copiii problemă se poartă aşa cum se poartă nu pentru că s-au născut astfel, ci 
pentru că au învăţat (am putea spune că au fost învăţaţi) să se poarte aşa prin răsplata sau 
prin încurajarea pe care au primit-o. Aceste gesturi de răsplată au putut fi ceva pozitiv, cum 
ar fi o bomboană, o îmbrăţişare, un pupic sau ceva negativ, cum ar fi bătaia. Bătaia 
constituie o răsplată , dacă un copil doreşte atenţie şi dacă după ce se poartă urât, primeşte în 
cele din urmă atenţia părintelui prin bătaia pe care o aplică. Atenţia acordată împreună cu 
bătaia o face să fie privită ca o răsplată. În cazul în care copilul loveşte alt copil, o modalitate 
de a nu-l răsplăti ar fi să i se ignore comportamentul negativ şi să i se acorde toată atenţia 
copilului lovit. 

Pentrui copii recompensele imediate sunt cele mai eficiente. Dacă i se spune copilului 
„Îţi mulţumesc pentru că ţi-ai strâns jucăriile” la două secunde după ce el a făcut acest lucru, 
veţi avea mai mult succes în întărirea comportamentului decât dacă aţi aştepta 15 minute 
până să-i mulţumiţi. Când încercăm să îl învăţăm pe copil cum să se poarte este important să 
nu aşteptăm cu laudele până când a dus la bun sfârşit întreaga sarcină. Dacă vrem să învăţăm 
copilul cum să îşi strângă jucăriile trebuie să îl lăudăm atunci când a aşezat la loc prima 
jucărie. Odată ce am învăţat un copil cu un anumit comportament, recompensa aleatorie este 
cea mai eficientă metodă de a-l menţine. 

Există două feluri de întărire a comportamentului: cea socială, un zâmbet, un cuvânt de 
încurajare, o îmbrăţişare şi cea nonsocială (puncte, stafide, steluţe, etc). 

Schimbarea comportamentului prin răsplătirea comportamentului pozitiv şi prin 
ignorarea intenţionată a celui negativ este o metodă care va funcţiona, dar care necesită ca 
părinţii să se implice foarte mult. 
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Mediul familial şi valoarea lui educativă 

 

Prof. înv.preșc. Negrilă Ionela 

Grădinița cu P.P. Nr.1 Hunedoara 

 

Familia este primul mediu în care copilul se naște și încă din primii ani de viață își 
dezvoltă primele deprinderi, formându-se pentru viață și pentru reglarea interacțiunilor dintre 
el și mediul social, asigurând condițiile necesare trecerii prin stadiile dezvoltării psihologice 
necesare pentru formarea personalității copilului. 

Copiii sunt crescuți în cadrul familiei, aici învață să socializeze, să ocrotească șă-și 
respecte valorile culturale și cele morale, relaționarea din cadrul familiei, climatul familial și 
modelul socio-cultural fiind importante pentru integrarea socială a acestora precum și pentru 
constituirea comportamnetelor sociale, la adaptarea lui atât la viața de zi cu zi cât și la medi-
ul grădiniței. 

Prin colaborarea și cooperarea cu mama, cu tata și cu frații, copilul se adaptează 
relațiilor sociale, se aproprie de societate, își cunoaște valoarea și începe să-și formeze 
imaginea de sine. 

Procesele de descoperire a propriei persoane, a cunoașterii de sine, al identificării 
persoanei au loc în primii ani de viață, petrecuți în familie. Adaptarea la societate și apoi în-
tegrarea în relațiile sociale se petrec la nivelul relațiilor de familie. Învățarea primelor com-
portamente sociale, prin imitație și prin interacțiune, se produce în prima copilărie și e de-
pendentă de tipul relaților din familie. 

Din punct de vedere al dezvoltării individuale familia oferă: 
primul grup social în care copilul exersează comportamentele sociale și se descoperă pe 

sine; 
climatul de siguranță afectiv necesar dezvoltării comportamentelor personalității atât la 

vârstele mici, cât și mai târziu, când constituie factor de echilibru și compensare în rezol-
varea problemelor sociale; 

este primul mediu de creștere și dezvoltare intelectuală, motivațională, afectivă, estetică, 
morală; 

reprezintă  modelul prim componentelor sociale viitoare; 
constituie legătura biologică de bază a individului; 
este cadrul de dezvoltare a individualității și posibilitatea valorizării individuale datorită 

încărcării afective care îi leagă pe membrii familiei; 
constituie o legătură între trecut și viitor. 

Adler A. considera ca sentimentul social începe să se formeze pe măsură ce se înfripă rapor-
turile 

între copil și familie, dintre frați și surori, raporturi care se construiesc în cadrul familiei.  
Exersarea acestor comportamente sociale de baza oferă copilului condițiile unei socializări 
efective și  eficiente. De asemenea, oricât de important ar fi influențele procesului de 
învățământ pentru devenirea copilului, el este în acest timp și membru al unei familii; 
valorile socio-morale promovate în școală.  

În esența sa, familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale și 
biologice și în care legăturile de dragoste și consânguitate capătă o importanță primordială. 
În grija pe care o manifestă societatea multiculturală pentru păstrarea și îmbogățirea iden-
tității umane și pentru promovarea diversității ca resurse a grupului, familia se înscrie cu 
identitățile sale naționale, locale și umane.  

 Studiile efectuate confimă tot mai mult faptul că perioada petrecută în familie este 
determinată pentru evoluția personalității copiilor și pentru integrarea lor școlară și socială. 
O direcție predilectă a cercetărilor în domeniul familiei o constituie analiza rolului pe care îl 
joacă mama, gradul de cultură, statutul social și dezvoltarea individuală, dragostea/
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atașamentul pentru copil. Se vorbește de asemenea tot mai mult de rolul tatălui și de faptul 
că între cei doi părinți nu ar trebui să se facă diferențe în ceea ce privește infuența și rolul 
relațiilor pe care îl joacă în dezvoltarea copilului în familie. 

Alte cercetări studiază elemantele care influențează constructiva personalității copilu-
lui și relevă importanța familiei la vârstele timpurii ale copilului. Sunt analizate: inteligența 
mamei, interacțiunile specifice cu mama, impactul mediului familial asupra rezultatelor șco-
lare, influența limbajului mamei asupra dezvoltării personalității copilului, rolul imaginii de 
sine în dezvoltarea familiei. 

În ceea ce privesc studiile referitoare la relația dintre mediul familial și rezultatele 
școlare ale copilului, impactul familiei asupra dezvoltării și achizițiilor școlare ale copilului a 
fost de asemenea cercetat de către Pourtois acesta a demonstrat efectul global al mediului 
familial asupra adaptării școlare a copilului din prisma a două niveluri de analiză: evaluarea 
mediului social și cultural, ǪI-ul mamei, trăsături de personalitate atitudini educative și prac-
ticile educative din familie. 

O altă direcție relativ nouă de cercetare o constituie construcția imaginii de sine în 
familie. Mediul social, limbajul și reprezentarea despre sine sunt elementele conexe în dez-
voltarea copilului. Se constată că mediile defavorizate au tendința să-și interiorizeze inferior-
itatea, în special în materie de școlaritate. Fenomenele legate de imaginea de sine trebuie să 
constituie elemente de reflecție în tratarea dificultăților intelectuale, sociale sau afective ale 
copiilor proveniți din medii defavorizate, dar fiind în același timp semne de alarmă într-o 
societate în care își propune educația și acordarea de șanse egale tuturor copiilor, dar consta-
tă agravarea discrepanțelor între copiii proveniți din medii sociale și culturale diferite. 
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De la educație școlară la educație parentală 
 

Prof.inv primar Pagu Gabriela 
Școala Gimnazială Miron Costin,  

Galați 
 

 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar 

pentru munca intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare 

sau “dădăceala” au efecte dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai 

ales în perioada testelor de evaluare sau spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală 

începe să se instaleze. 

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi 

pregătească lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. 

 Ca părinţi iubitori putem face  şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să 

le facem rău. Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. 

Trăind într-o astfel de atmosferă devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de 

fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu 

adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, 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, stare care duce la apariţia unor tulburări de 

dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor 

plini de asprime  faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de 

afecţiune. 

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când 

sunt prea severi, când prea îngăduitori.Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în 

acelaşi timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite 

faţă de copil: unul prea sever, altul protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele 

impuse de celălalt părinte. 

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi 

bunici, aceştia din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În 

aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având 

o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, 

în familie sau în relaţiile cu străinii. 

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o 

altă mare greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta 

devenind un copil-problemă din punct de vedere social. 
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 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de 

poftă de mâncare, sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se 

ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, 

lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi).  

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între 

copilul din prima căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria 

anterioară a celor doi parteneri. Dacă nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu 

încearcă să  şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau 

încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând scăderea randamentului 

şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură. 

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie.El 

simte cele mai mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de 

certuri, neînţelegeri. 

 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 să lucreze disciplinat, dar cu 

plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt neascultători sau greşesc uneori, să-i 

“pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, vorbindu-le ca unor 

“prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a greşit, 

el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta 

sufleteşte de noi. 

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu 

laude, dar să nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la 

învăţătură şi nici să nu exagerăm răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o 

vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în rău a comportării copiilor, care devin 

neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 

 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, 

pentru ca grija şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale 

copilului armonios dezvoltat psihic şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în 

familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu 

autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să rămână modele vii, exemple 

demne de urmat. 

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru 

buna educare şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l 
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îndrumăm prin explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, 

desenează sau scriu, care practic îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne 

dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu 

vârsta, va deveni leneş. 

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin 

urmărirea cu atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la 

timp, ferm, dar blând, pentru a-l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai 

multă siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii 

acestuia. 

 



Școala Gimnazială Nr.28 Galați / Familia mea 2018-2019 

112 

Eficientizarea comunicării cu familiile elevilor 
 

Părău Ionela 
Școala Gimnazială nr. 113 București 

 
 

„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determeni, în 

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi ,te rog , acele 

lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă,  te rog, ca să pot fi o 

binecuvântare pentru lume!”( „ Child s Appeal”) 

 

În literatura de specialitate părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi benefi-
ciari ai procesului de învăţământ dar, în realitate, implicarea părinţilor este mai mică decât ar 
fi de dorit. Şcolile tind să aibă obiective generale şi nu foarte concrete în ceea ce priveşte 
implicarea părinţilor. Studii recente (2015 - Institutul de Științe ale Educației - Parteneriatul 
școală-familie-comunitate) arată că profesorii manifestă un amalgam de atitudini pozitive şi 
negative: profesorii începători minimizează rolul implicării familiei, cei din învăţământul 
primar implică mai mult familia decât cei din învăţământul gimnazial şi liceal, de multe ori 
nefiind clar profesorilor cum anume ar putea să implice familia, cum ar putea depăși 
barierele culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar colaborarea dintre şcoală – 
familie – comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală între 
aceşti actori.  Conform studiului ISE factorii care determină lipsa de implicare a părinţilor 
sunt: lipsa reţelelor sociale pentru părinţi, lipsa stabilităţii financiare, nivelul educaţional 
scăzut al părinţilor, factori ce ţin de şcoală (ore de întâlnire neconvenabile), transport, îngriji-
rea copiilor, cunoştinţele părinţilor despre regulile şi politicile şcolii, lipsa de încredere a 
şcolii în părinţi şi elevi. Implicarea se realizează numai atunci când performanţele copilului 
sunt percepute ca fiind insuficiente de către părinţi sau şcoală şi de aceea, implicarea este o 
reacţie la performanţele slabe şi comportamentul negativ al copilului.  

Pentru a-şi exercita cu  succes  rolul în viaţa copiilor cadrele didactice trebuie să 

încurajeze mult mai mult şi  să sprijine familiile acestora prin activităţi  sociale specifice, 

cum ar fi proiectele, care înviorează  derularea optimă a relaţiilor  educaţionale. Munca în 

parteneriat este un program de formare continuă şi constituie un  model de realizare a 

activităţilor în procesul instructiv-educativ.                                      

Munca în parteneriat facilitează înlăturarea unor bariere de comunicare şi poate 

clarifica  probleme frecvente întâlnite în practica didactică. De aceea consider, că numai 

împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele 

inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor 

actuale. Fiind parteneri cu familia vom recunoaşte  interesele comune şi responsabilităţile pe 

care le avem faţă de copii şi vom lucra împreună pentru a crea  oportunităţi pentru elevi. 

O altă soluție ar fi participarea părinților la ateliere interactive organizate la finalul 

unei unități de învățare sau implicarea acestora în activitățile extrașcolare (deplasări la 

muzee, teatre etc.) 
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Din experiență, am constatat că părinţii își doresc să comunice mai mult cu şcoala, 

să se implice mai mult în educaţia copiilor, să fie la curent cu unele noutăţi în diferite 

domenii. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută, dar cred că prin intermediul unui 

proiect educativ încheiat între școală și familie vom reuşi să-i convingem pe părinţi că e greu 

să aibă răbdare cu copiii, dar e absolut necesar, pentru a şti să reacţioneze permanent, chiar şi 

când aceştia i-au bucurat sau când i-au nemulţumit. 
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EDUCAŢIA RELIGIOASĂ IN  FAMILIE– O NECESITATE 

 
Prof. POPESCU ELENA COCA 

Şcoala Gimnaziala Nr. 49, Sector 2 
Bucureşti 

 

 „Lasaţi copiii să vină la Mine si nu-i opriţi pentru că a unora ca acestora este Împărăţia 
cerurilor!”- sunt cuvintele Mântuitorului, ale acelui ce a fost numit de către apostolii săi şi, 
apoi, de o întragă istorie creştină, Învăţătorul, acel pedagog prin excelenţă, care ne-a predat 
materiile fundamentale ale vieţii: binele, frumosul, morala, credinţa şi iubirea. 
 Dar cum să-l faci pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii? 
 Iată o  întrebare pe care şi-au pus-o veacuri de-a rândul filozofi, profesori, părinţi, 
preoţi şi chiar cercetători. 
 Din toate timpurile, scopul şcolii a fost să formeze oameni, într-un mod organizat. 
Reuşeşte sau nu, rămâne de văzut, pentru că cu toate evaluările pe care se bate monedă la 
momentul actual, de fapt, omul îşi pune potenţialul în slujba societăţii abia mai târziu. Abia 
atunci, după mine, putem evalua cu adevărat un individ. 
 Tot ceea ce se întreprinde pentru formarea unui  om trebuie bine gândit şi bine făcut. 
Din păcate, până acolo este o cale lungă. De această sarcină se fac responsabile, în primul 
rând, şcoala şi familia, dar nu numai. Dacă cei doi factori amintiţi îşi fac treaba cum trebuie, 
restul factorilor au meritul de a şlefui şi de a cizela ceea ce s-a construit. 
 Un rol foarte mare în formarea copilului în spiritul credinţei îi revine mamei, care ar 
trebui să se regăsească în fiecare duminică la biserică cu copilul de mână. Puţin câte puţin, 
copilul ar deprinde să asculte sfatul preotului şi al cărţii sfinte. Puţin câte puţin el ar învăta să 
trăiască după normele binelui propovăduit de religie, s-ar îndumnezei cu iubirea trimisă de 
Dumnezeu şi ar iubi la rândul lui tot ceea ce Dumnezeu a creeat şi ne-a lăsat nouă oamenilor 
spre folosinţă. Din acest motiv, familia ar trebui să-şi insoţească permanent copiii la biserică. 
 În acest moment s-a făcut un pas foarte important în acest sens deoarece în şcoli s-a 
introdus studiul religiei. Dar paşii se fac greu pentru că nu se dă importanţa cuvenită 
studiului acestei materii, care adesea este confundată cu o disciplină opţională. 
 Ora de religie oferă atâtea exemple minunate, demne de urmat pentru a învăţa copilul 
că în această lume omul are posibilitatea de a merge pe două căi. O cale este drumul călăuzit 
de îngerul bun – calea omului de nădejde, care nu face răul, care caută să fie plăcut de 
Dumnezeu, carefăcând bine este iubit de mic şi care va construi în tot ce va întreprinde mai 
târziu. Cealaltă cale este calea pierzaniei, călăuzită de îngerul întunericului, urmată de 
indivizii care nu se tem de nimic, nu au norme, nu au respect pentru nimic şi pentru nimeni, 
nici măcar pentru părinţi. Măcar şi numai pentru atât, pentru a-l deprinde pe copil cu 
respectul pentru mamă şi tată ar merita efortul de a-l deprinde pe copil cu drumul către 
biserică, pentru că învătând cele zece porunci şi-ar aminti că una dintre ele se referă la 
respectul pentru părinţi, apoi desluşind că este bine să nu facă rău nimănui, ar transfera 
gândul şi gestul bun către tot şi toate câte îl înconjoară. 
 Dacă este deprins să protejeze fiinţă şi lucru, om şi animal, buruiană şi floare, apă şi 
piatră, groapă şi munte, copilul de azi, omul de mâine ar înţelege, ar simţi că lumea trebuie 
lăsată şi celor care vor veni după noi pentru că şi aceştia vor avea nevoie de ea, pentru că 
Dumnezeu când a creat lumea nu a făcut-o numai pentru unii, ci pentru toţi semenii lui. 
 Cu ajutorul educaţiei religioase copilul primeşte noţiuni şi exemple de norme morale 
fără cusur. El învaţă despre iubirea adevărată care şi-a pierdut conotaţiile în interpretarea 
actuală. La biserică şi în şcoală copilul  îşi însuşeşte diverse rugăciuni care fac mult bine 
celui ce se deprinde să se însoţească cu rugăciunea. 
 Momentul rugăciunii cu întreaga lui solemnitate aduce binele şi celui bolnav, dar şi 
celui sănătos, şi celui puternic, dar şi celui slab, şi celui grăbit, dar şi celui aflat în repaus, 
este timpul de întoarcere către sine şi către Dumnezeu. Dacă omul ar învăţa să ridice către 
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Dumnezeu rugă curată şi puternică prin trăire, atunci cu certitudine forţa divină şi-ar revărsa 
harul său peste lume iar omul ar simţi aceasta. 
 Rugăciunea constituie aspectul dinamic lucrător al creştinismului alături de post şi 
milostenie.Pentru formarea duhovnicească a elevului este necesar ca acesta să înţeleagă 
importanţa rugăciunii, să se deprindă cu ea, să devină om al rugăciunii. Prin rugăciune se 
realizează comunicarea om-om şi om-Dumnezeu. 
 În rugăciunile noastre către Dumnezeu îl cuprindem şi pe aproapele nostru fie el rudă, 
prieten, duşman etc.Dacă copilul creşte cu Dumnezeu în gând şi-n vecinătate, la modul 
permanent, pe măsură ce vremea trece şi el va şti să-şi pună în balanţă faptele bune şi 
greşelile, atunci cu un raţionament simplu va percepe rolul credinţei. El va şti că o 
săptămână are 168 de ore. Din zbuciumul lor, doar 2 sau 4 ore ar trebui dedicate pentru 
comuniunea lui cu Dumnezeu. Aceste 2-4 ore ar trebui să fie pentru suflet, pentru ca filtrul 
credinţei să nu lase loc întinării, păcatului să se cuibărească lângă cea mai dragă dintre 
creaţiile lui Dumnezeu, lângă om şi să-l murdărească pentru atunci când va sta singur la 
dreapta judecată. 
 Un om credincios şi credinţa lui vor semăna pe pământ binele, vor fi o casă deschisă 
permanent nevoiaşilor, vor construi fără a distruge, vor da şi nu vor cere răsplată în schimb, 
vor râde cu veselul şi vor plânge cu cel trist, vor fi de fapt aşa cum toţi simţim nevoia să fie 
cu noi cel de alături. 
 În concluzie, educaţia religioasă trebuie să fie alături de alţi factori ai formării omului, 
unul major, pentru că toată paleta ei înseamnă cultivarea binelui, a omului adevărat. Părinţii, 
educatorii, învăţătorii, profesorii de religie trebuie să aibă acelaşi scop precis: educaţia şi 
instrucţîa copilului, care să conducă la formarea unui om creativ şi a unui caracter moral 
religios. Atunci când adevărata paternitate, cei trei părinţi ai educaţiei (familia, şcoala şi 
biserica) îşi fac bine şi la timp fiecare datoria, înmânându-şi unul altuia sufletele, copiii pot 
creşte frumos şi rodnic pentru viitor. 
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Parteneriatul Familie-Şcoală -  garanția succesului școlar   

Prof.înv primar Rădulescu Paula-Maria,Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță”,Onesti,jud.Bacău 

Prof.Rădulescu Florin,Clubul Sportiv Școlar Onești,jud.Bacau 

 

       Succesul şcolar depinde de relaţia familiei cu copiii şi cu şcoala. Când aceşti trei 

factori conlucrează, rezultatul este imediat şi de durată. 

       Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus 

atenţiei întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani. Integrarea 

în Uniunea Europeană a atras după sine o serie de schimbări, inclusiv în domeniul 

învăţământului. Una dintre aceste schimbări se referă la relaţia familie - şcoală. Dacă până 

nu de mult acest parteneriat a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat 

„responsabilitatea şcolii”, acest lucru începe să se schimbe. O educaţie de calitate se realiz-

ează atunci când la procesul de formare a elevilor participă în mod armonios toţi factorii ed-

ucaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură 

succesul şcolar. 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 

să funcţioneze.(Agabrian,2006)  

       Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, 

succesul participării va fi mai mare.( Claff, 2007)  

Implicarea informală poate însemna:  

- părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său;  

- părintele participă la o activitate organizată de şcoală, cum ar fi o serbare;  

- părintele acţionează ca voluntar la clasă;  

- părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viaţa şcolii;  

Implicarea formală înseamnă:  

- părintele participă la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nive-

lul căruia se iau decizii care privesc şcoala;  

- părintele este membru al Consiliului Părinţilor sau al Consiliului de Administraţie;  

- părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală;  

         Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu famil-

ia s-au dovedit a fi următoarele:  

- şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe;  

- lectoratele pe teme propuse de cadrele didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai 

bune informări asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi emoţională a copiilor;  

- consultaţiile individuale oferă posibilitatea informării personale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii 

unor măsuri educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, par-

ticipă la sponsorizarea acestora, după caz, se implică pentru siguranţa copiilor şi trăiesc, 

alături de ei, emoţii pozitive;  
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- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor este un bun prilej de exersare a unor deprinderi 

de comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa in-

vitaţilor sărbătoritului la manifestările specifice evenimentului;  

- serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii reprezintă o mo-

dalitate eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile 

unei manifestări cu puternică încărcătură afectivă.  

          Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de aju-

torare fiind selectată în funcţie de problemele cu care se confruntă copilul sau familia. Atât 

părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefac-

erile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipu-

rilor şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, 

colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce 

pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. De pe 

urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, cât şi cadrele didactice, dar 

mai ales copiii.(Joiţa, 2003)  

a. avantajele copiilor:  

- copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor nu numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se 

oferă acasă, ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de activităţile desfăşurate la şcoală;  

- copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru 

dobândirea echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii;  

- copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei;  

b. avantajele familiei:  

- părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, 

prin emoţiile trăite alături de copiii lor;  

- părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea 

să-i observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv;  

- părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau 

se iveşte o problemă;  

c. avantajele şcolii:  

- apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil;  

- cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii pot contribui financiar la 

realizarea unor activităţi;  

- participând activ la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instruc-

tiv – educativ bine fundamentat şi organizat.  

         Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în 

educaţia copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, 

precum şi la reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un im-

pact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi spri-

jină 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.  
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Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor 

şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa 

unui mediu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilu-

lui, se corelează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
ȘCOALA-FAMILIE 

„ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR” 
 

Profesor Stancu Ana Maria, Școala Gimnazială Specială,  
Târgoviște, Dâmbovița 

Profesor învățământ preșcolar Cristea Lucreția, 
Grădinița Vlădeni, Dâmbovița 

 
 

COORDONATORI  PROIECT:   
PROF. STANCU ANA MARIA 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CRISTEA LUCREȚIA 
                                                                                                                                                                                                                     

 ARGUMENT: 
„Toți copiii și adulții au dreptul să evolueze și să se dezvolte într-un context în care 

să existe egalitate și respect pentru diversitate. Copiii, părinții și educatorii au dreptul la 
calitate în serviciile implicate în copilăria timpurie, fără discriminare datorită rasei, 
sexului, limbajului, religiei, opiniilor politice sau de altă natură, naționalitate, etnie, origine 
socială, sărăcie, dizabilitate sau orice alt statut.” (conform DECET, European Diversity in 
Early Childhood Education)  

Școala și familia sunt doi factori primordiali în educatia copiilor. Școala nu-și poate 
îndeplini menirea educativă fără a avea srijinul celulei educaționale care a fost și rămâne fa-
milia. De fapt, finalitatea activității  desfașurate în școală o reprezintă un elev apt să facă față 
nevoilor sociale, să se integreze armonios în societate, să fie cât mai util comunității de care 
aparține. Acest deziderat, dar și ideal, nu poate fi atins fără a fi implicat un partener vital al 
actului instructiv-educaiv, adică familia. Consider că implicarea cât mai activă a familiei in 
procesul educational reprezintă una din solutiile de reformarea a sistemului  educativ, soluție 
venită de jos in sus.    

Parteneriatul scoala-familie este forma pe care raporturile dintre părinți și cadrele 
didactice trebuie sa o îmbrace și care poate raspunde cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale 
copiilor in funcție de particularitățile de vârsta ale fiecărui copil.Toate aceste motivații 
conduc spre realizarea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a familiei, pentru 
interesul comun tuturor - copilul. 
  SCOPUL PROIECTULUI:  
  Colaborarea permanentă între familie și școală/grădiniță privind procesul 
instructiv-educativ al copilului pentru o educație cât mai eficientă.  
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 O1 implicarea părintilor în actul instructiv-educativ în vederea îndeplinirii rolului  pe care îl 
au în educația copiilor, 
O2 implicarea familiei în activități care să arate modul  de relaționare al copiilor in grup, 
O3 dezvoltarea unor proiecte educaționale prin asigurarea suportului moral și material al 
părinților,  
O4 dezvoltarea unei mai bune comunicări între părinți, 
O5 cresterea calității actului educational, 
O6 formarea unui tip de conduită al părinților în raport cu școala. 
PARTENERI: 

cadrele didactice din școală , grădiniță, 
părinții/asistenții maternali ai elevilor, 
consiliul Reprezentativ al Părinților, 
 diverși factori educaționali 

GRUP ȚINTĂ 
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Părinții/asistentii maternali ai copiilor 
BENEFICIARI DIRECTI-părinti 
BENEFICIARI SECUNDARI-elevi 
DURATA-octombrie2018-iunie 2019 
 RESURSE MATERIALE: pliante, reviste, marker, coli, chestionare, fotografii,CD, aparat 
foto, etc 

 
RESURSE FINANCIARE: donații, sponsorizări, contribuții personale. 
 

 REZULTATE AȘTEPTATE:  
creșterea gradului de implicare și participare al părinților și al specialiștilor în sprijinirea 

dezvoltării copiilor și îmbunătățirea relaționării dintre ei, 
 creşterea prestigiul instituţiei, 
  consolidarea relaţiilor părinte-profesor, părinte-copil, părinte- părinte, 
   creşterea gradului de conştientizare a părinţilor in vederea participarii responsabile la 

activităţile educative şi extracurriculare desfăşurare în parteneriat cu școala/grădiniţa. 
EVALUARE: chestionare, albume foto, înregistrări video, portofolii, realizarea unei reviste 

a proiectului (imagini, impresii, mesaje, etc.), consemnare în jurnalul proiectului.  
 

IMPACTUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

Parintii vor cunoaște și intelege mai bine propriul copil 

Va crește încrederea în ceea ce face școala pentru educația,recuperarea și integrarea so-

cială a copiilor și a copiilor cu CES 

Va crește prestigiul școlii in comunitate 

ACTIVITĂȚI: 
1. Îmi cunosc copilul?-chestionar pentru părinți –septembrie 2018 
2. Poster Educația-poster privind rolul educației și al școlii –octombrie 2018 
3. Excursie –Valea Prahovei –noiembrie 2018 
4. Târgul de Crăciun- actiune caritabilă si de voluntariat –decembrie 2018 
5. Semnul de carte-mesaje create de părinți despre rolul educației-ianuarie 2019 
6. Evoluția copilului-dezbatere – februarie 2019 
7. Târgul de mărțișor-acțiune caritabilă-martie 
8. In asteptarea iepurașului-actiune caritabila –aprilie 2019 
9. Colțul verde-planatare de flori ți arbuști –mai 2019 
 Cum a fost?- dezbatere- iunie 2019 
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Familia ideală 
 

Prof. Teodor Mihaela,  
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Galaţi 

 

Familia este cea care îți oferă sprijinul atunci când te confrunți cu obstacolele vieții. 

Este cea care te ajută să te ridici când ești tras în jos de restul lumii. Familia ar trebui să te 

invețe ce înseamnă iubirea, înțelegerea și respectul; în sânul ei afli care sunt adevăratele 

valori ale vieții. Toţi pentru unul, unul pentru toţi. O deviză care a guvernat familia secole la 

rând. Dar iată că familia contemporană mai are nevoie de ceva alături de solidaritate. Mai are 

nevoie de autonomie. Fie că-i copil, părinte sau bunic, fiecare are dreptul la independenţă, 

într-o familie unită. 

        Fiecare dintre noi caută în familie locul în care găseşte iubire, înţelegere, linişte, 

comunicare şi respect. Dar pentru a avea toate aceste lucruri, trebuie să ţinem cont 

întotdeauna că fiecare membru al familiei are propria-i personalitate şi oricât de 

contradictoriu ar părea, tocmai autonomia lui constituie cheia unei familii unite. Cu cât 

adulţii din familie sunt mai capabili să stea pe picioarele lor, cu atât ei vor fi mai deschişi cu 

partenerul. Numai în acest mod vor putea să îşi exprime propriile sentimente şi trăiri. Numai 

în acest mod vor putea fi un sprijin pentru un membru al familiei aflat în dificultate şi vor 

găsi mai uşor soluţii pentru problemele cu care se confruntă. 

Din familie  copilul învaţă angajamentul. Felul în care părinţii aleg să se comporte 

unul cu celălalt atunci când lucrurile nu merg ca pe roate reprezintă modelul pe care îl oferă 

copilului,iar acesta la rândul lui se va comporta la fel în situaţii asemănătoare. Copiii sunt 

foarte atenţi şi vor descoperi astfel cum se rezolva micile obstacole. 

Copilul are nevoie să îşi vadă părinţii apreciindu-se, complimentându-se şi fiind 

afectuoşi pentru a putea la rândul lor să adopte o atitudine asemănătoare. Prea prinşi în 

grijile de zi cu zi şi preocupaţi de bunăstarea copilului, părinţii uită adesea faptul că ei sunt 

prima cărămidă în stabilirea bunăstării copilului. 

Părinţii trebuie săîşi aloce timp pentru ei, pentru a se reconecta, pentru a se privi cu 

iubire şi a îşi declara mulţumirea, aprecierea şi recunoştinţa pentru tot ce fac şi reprezintă 

unul pentru celălalt. Astfel, copilul observă şi învaţă ce înseamnă aprecierea, empatia şi 

recunoştinţa în relaţia cu ceilalţi. 

O familie sudată este, printre altele, şi o familie în care partenerii îşi împart sarcinile 

în mod egal, în care se ajută, colaborează pentru obţinerea celor mai bune rezultate, dar îşi 

acordă unul celuilalt şi spaţiu individual de petrecere a timpului separat.O căsnicie puternică 

este aceea în care ambii parteneri demonstrează aceste calităţi şi oferă copilului un model 

extraordinar despre importanţa respectării spaţiului şi timpului celuilalt, precum şi oferirea 
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ajutorului necondiţionat şi din proprie iniţiativă. Observând toate acestea, copilul înţelege 

importanţa lucrului în echipă, oferirea şi acceptarea ajutorului, precum şi necesitatea 

spaţiului personal de exprimare. 

O căsnicie în care unul dintre parteneri dictează, iar celălalt execută nu este tocmai 

cel mai bun exemplu pentru un copil. Respectul şi scuzele sunt parte din procesul renunţării 

la egoul puternic care e adesea vinovat de multele probleme şi certuri inutile. O căsnicie 

sănătoasă este aceea în care părinţii îşi recunosc greşelile, îşi cer scuze unul celuilalt, îşi 

arată respectul reciproc şi se tratează cu egalitate. Copilul are nevoie de un model armonios, 

nicidecum de unul în care părinţii îşi dispută ultimul cuvânt şi îşi impun părerea. O căsnicie 

sănătoasă şi armonioasă este bazată pe negociere, niciodată pe supunerea unuia dintre 

parteneri.Când copilul observă căldura, scuzele pentru micile greşeli şi respectul arătat 

celuilalt, el învaţă să îşi respecte colegii, prietenii, profesorii şi, bineînţeles, părinţii.  

Nu doar la locul de muncă ar trebui să avem obiective. Familia e locul din care pleacă 

cele mai puternice obiective şi care îl motivează pe copil să lupte pentru ceea ce îşi doreşte. 

Prin stabilirea unor mici obiective legate fie de sănătate, fie de petrecerea timpului liber, fie 

de carieră: realizarea unui vis mai vechi, planificarea unei vacanţe de familie, schimbarea 

stilului de viaţă sau alimentar familia devine un tot unitar pe care nu îl mai poate doborâ 

nimic. 

Observând aceste obiective la părinţi, copilul va începe să şi le stabilească pe ale sale 

sau să se implice în cele de familie. Iar acesta este primul pas în descoperirea lucrului cu 

motivaţia şi realizarea propriilor dorinţe. Implicarea copiilor în identificarea, stabilirea și 

atingerea obiectivelor ca o familie îi încurajează şi pe ei să aprecieze satisfacţiile obţinute 

din părăsirea zonei de confort. 

O altă caracteristică a unei familii sănătoase este atmosfera din casă .Prin râs , prin 

joacă, prin petrecerea timpului împreună, este promovată o atitudine pozitivă şi optimismul. 

Din acestea, copiii învaţă cum să fie pozitivi şi să trateze lucrurile cu bucurie, entuziasm şi 

degajare. O casă în care se cântă, se dansează şi familia se distrează... este o casă fericită! 

Rigiditatea nu ajută la creşterea unor copii nici mai inteligenţi, nici mai disciplinaţi. 

În schimb, o relaţie deschisă, pozitivă între părinţi îi poate oferi copilului un model excelent 

de viaţă. Când aceştia râd împreună, copiii învață să privească viața pozitiv şi obstacolele ca 

pe posibilităţi de a evolua, nu ca pe tragedii care îi împiedică să îşi îndeplinească scopurile. 
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PROGRAMUL ,,ȘCOALA  PĂRINȚILOR” 

PROIECTUL ,,AI GRIJĂ DE COPILUL TĂU!” 

Prof. Tifrea Rodica-Florina 

Scoala Gimnaziala Aurel Vlaicu, Fetesti 

Motto: 

,,Educația copiilor e un lucru gingaș…Când duce la rezultate, ea n-a fost decât luptă și 

grijă, când nu reușește, durerea nu mai cunoaște margini.” 

DEMOCRIT, Fragmente 275 

ARGUMENT 

Atunci când părinții sunt implicați în activități de parteneriat cu școala, rezultatele 

obținute sunt mai  bune iar rata eșecului școlar este mai scăzută. Părinții trebuie să știe cum 

să-și educe și să-și ajute copiii, în orice situație.Grija părintească este bunăvoința de a fi 

prezent atunci când copiii au nevoie de tine, este interesul pe care îl au părinții pentru 

bunăstarea acestuia, cât și față de ceea ce sunt, este dorința ca ei să fie fericiți și înțelegerea 

pentru eșecurile pe care le au.Una dintre problemele pe care dascălii le ridică în permanență, 

este aceea a lipsei de interes și de implicare din partea părinților pentru procesul educativ  

atât școlar cât și extrașcolar.Daca părinții nu înțeleg care sunt nevoile unice ale copilului lor 

nu vor fi capabili să le ofere ceea ce aceștia au nevoie.Părinții trebuie să perceapă copilul așa 

cum este el, în mod realist copilul trebuie înțeles în funcție de vârsta lui cronologică si 

mentală. Pentru a dezvolta constant și total existența lor, în perioada în care sunt încă în 

creștere, copiii au nevoie de o relație sănătoasă și permanentă cu adulții care țin cu adevărat 

la ei și care le umplu rezervorul emoțional ori de câte ori este nevoie.                              

  Toți părinții știu că și copiii lor au nevoie de iubire, dar puțini le arată afecțiunea 

activă de care au nevoie. Pentru a putea oferi iubire necondiționată și pentru a reuși să 

păstreze mereu plin rezervorul emoțional al copilului, părintele trebuie să-l plaseze pe acesta 

pe primul loc în ierarhia priorităților sale. 

GRUP ȚINTĂ: beneficiari direcți: 23 părinți; 

beneficiari indirecți: elevii clasei  

DURATA :5 luni  

INIȚIATORI PROIECT:   

COLABORATOR:          

 OBIECTIV GENERAL:    Promovarea principiilor democratice în relația părinte – copil; 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

Creșterea înțelegerii de către părinți a responsabilităților lor, în asigurarea sănătății 

copiilor, a dezvoltării lor socio-emoționale și integrării lor sociale; 

Antrenarea părinților în viața școlii, prin acordarea unor responsabilități controlate; 
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Conștientizarea a cel puțin 20 părinți cu privire la rolul lor în soluționarea unor cazuri-

problemă existente în școală și în viața copilului în perioada  

Identificarea situațiilor problematice existente în școală și familie și care impun abordări 

specifice pe parcursul anului școlar  

Crearea unui mecanism coerent pentru întărirea cooperării dintre școală și familie; 

Înțelegerea conceptului de autoritate parentală (definire, caracteristici, condiții de 

exercitare) de către cel puțin 22 părinți în perioada decembrie 

Dezvoltarea abilităților de comunicare, optimizarea comunicării în triada părinte-elev 

învățător; 

 

ETAPELE PROIECTULUI 

Realizarea unui studiu în vederea  identificării tipurilor de părinți și atipurilor de copii; 

Întocmirea proiectului; 

Organizarea întâlnirilor cu părinții; 

Distribuirea materialelor de informare apărinților; 

Desfășurarea calendarului de activități stabilit pentru proiect; 

 

TEMATICA 

Climatul afectiv al copilului și personalitatea copilului; 

Disponibilitatea copilului față de școală; 

Pietrele de temelie pentru o educație eficientă a copiilor; 

E normal să-ți exprimi sentimentele negative sau să spui NU… 

Ce stiți despre prietenii copiilor d-voastră? 

Cum reacționăm logic în fața unor greșeli ale copiilor? 

Aplicarea corectă a sancțiunii; 

RESURSE 

Materiale:  sala de clasă, baza tehnico- didactică a școlii( videoproiector, calculator, 

ecran de proiecție),  broșuri, fișe de lucru, portofolii cu materiale diverse, coli 

flipchard, fotografii, filme Power-Point; 

Umane: directorul școlii, părinții elevilor clasei, dirigintele clasei, psihologul școlii; 

Temporale : 5 luni; 
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NR.

CR

T 

CONȚINUT MIJLOC DE REALIZARE DATA PARTICIPAN

ȚI 

1 Climatul afectiv al copilului și 

personalitatea acestuia 

Rezervorul emoțional al copiilor 

Pietrele de temelie pentru o 

educație eficientă a copiilor 

Chestionar – părinți 

Prezentare: 

,, E normal să fii altfel decât 

ceilalți” 

Broșuri 

  

  

  

Părinții 

Dirigintele 

Psihologul 

școlar 

2 Copilul și școala 

Resurse materiale și financiare la 

îndemâna fiecărui părinte 

  

Întâlnire, dialog, dezbatere 

  Părinții 

Dirigintele 

  

3   

  

Copii buni într-o lume negativă 

E normal să-ți exprimi 

sentimentele negative sau să 

spui nu…Cum suporți ca 

părinte? 

Prezentare material Power 

Point 

Discuții provocate 

  

  

  

  

Părinții 

Dirigintele 

  

Psihologul 

școlar 

  Ce știți despre prietenii copilului d

-voastră? 

Portofoliul prietenilor 

Broșuri 

Prezentare - situații diverse 

1 

  

Învățătorul 

Directorul 

Părinții 

5 Aplicarea sancțiunii- Reguli și 

modalități de aplicare 

asancțiunilor și recompenselor 

Exemple 

Prezentare flipchard 

Rolul regulilor 

  Părinții 

Psihologul 

școlar 

Dirigintele 

  

6 Chestionare finale Analiza proiectului– discuții 

Evaluare finală: plusuri, mi-

nusuri. 

  

  

Părinții 

Dirigintele 

Psihologul 

școlar 

Directorul 
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Puncte tari și așteptări privind impactul proiectului 

Părinții vor renunța la unele metode vechi de educație și vor învăța altele noi. 

Părinții vor învăța cum să întrebe pentru a avea deplina colaborare cu copilul lor. 

Părințiiîși vor descoperi copilulsub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea. 

Părinții își vor împărtăși experiențele și se vor împrieteni între ei. 

Relația familie – școală se va întări. 

 

Posibile puncte slabe ale proiectului 

Reacții neașteptate din partea părinților; 

Lipsa interesului unor părinți față de problemele discutate; 

Absențe înregistrate de unii părinți în timpul derulării proiectului; 

 

Indicatori de performanță 

Procesele verbale de la activitățile cu părinții; 

Chestionare completate de părinți; 

Analiza portofoliilor personale; 

Fotografii din timpul derulării proiectului; 
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ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI 
PROIECT EDUCAŢIONAL 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

Prof. înv. primar Toma Elvira, Colegiul Național Elena Cuza, București 
Prof. înv. primar Scarlat Ana Maria, Colegiul Național Elena Cuza, București 

 
ARGUMENT 

 
Moto: 
„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte în ea.” 
                                                 (Ferdinand I – Regele României) 
 

 Dintre factorii educaţionali, care contribuie major la formarea personalităţii şi educaţiei 
copilului, şcoala şi familia rămân pilonii de bază. Astăzi, mai mult ca oricând, se pune 
stringent problema colaborării şi armonizării relaţiilor dintre şcoală şi familie. În cunoaşterea 
profundă a copilului, fiecare dintre aceşti doi factori vine cu experienţa, cunoaşterea şi 
priceperea sa. Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde 
a fost aplicat. Se impune, în acest sens, o colaborare mai activă dintre aceştia, o implicare 
mai mare a familiei în activităţile şcolii şi în viaţa de zi cu zi a şcolarului. 
 Am considerat întotdeauna că şedinţele, lectoratele cu părinţii sunt importante, dar 
insuficiente în dezvoltarea legăturilor dintre părţi. Implicarea propriu-zisă a părinţilor în 
activităţile extraşcolare/extracurriculare ale şcolii, participarea reciprocă la diverse acţiuni, 
întâlnirile şi în afara spaţiului şcolar, dar şi o „şcoală” a tinerelor mame, pot contribui major 
la succesul şcolar al copilului şi la formarea multilaterală a acestuia. Cu cât relaţiile dintre 
dascăl (şcoală) şi familie sunt mai apropiate, bazate pe respect reciproc, o bună comunicare 
şi înţelegere, cu atât mai folositoare şi benefice sunt pentru evoluţia ulterioară a copilului. 
Acesta este, de fapt, scopul pentru care a fost conceput prezentul proiect, „Împreună, pentru 
copiii noştri!” 
 
SCOPUL: - îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi familie în vederea  
                   obţinerii succesului şcolar 
 
OBIECTIVE SPECIFICE:  
                -   investigarea părerilor părinţilor în raport cu relaţia familie – şcoală 
                     prin completarea unui chestionar; 

participarea părinţilor alături de elevi la lecţie deschisă; 
implicarea părinţilor în amenajarea „clasei  prietenoase - Clasa noastră, casa 

noastră”; 
implicarea părinţilor în realizarea „Bazarului primăverii” 
participarea părinţilor alături de elevi la activităţi extradidactice 

(ecologizare în „Dumbrăviţa”). 
 

COORDONATOR PROIECT:  
 
COLABORATORI: Comitetul de părinţi 
 
BENEFICIARI: 30 elevi 
 
DURATA PROIECTULUI:  
 
RESURSE UMANE: 30 elevi, părinţi, cadre didactice 
RESURSE MATERIALE: contribuţii personale ale cadrului didactic şi  
                                            sponsorizări din partea părinţilor 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
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o participare activă a părinţilor la toate activităţilor propuse; 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre familie şi şcoală. 

EVALUARE PROIECTULUI: 
chestionare aplicate părinţilor; 
portofoliul „Managementul clasei” 
album foto, CD 
„clasa – prietenoasă” 

DISEMINARE: 
publicarea materialului pe „didactic.ro”; 
revista şcolii; 
lectorate cu părinţii; 
seminarii, conferinţe, simpozioane. 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE: 
 

 

Nr. 
Crt. 

ACTIVITATEA MATERIALE 
NECESARE 

METODE ŞI 
TEHNICI 

DATA OBS. 

1. „Investigarea relaţiei 
familie – şcoală” 

- referat tematic 
- chestionar 
- film tematic 

- dezbatere 
- lectură 
- vizionare film 
- chestionar 
  

    

2. „Citesc cu mama” - poveşti, povestiri, 
poezii, fabule 
- fişa de lectură 
- imagini 
  

- lectură 
- munca 
individuală 
- activităţi 
plastice 

    

3. „Clasa noastră, casa 
noastră” 

- panouri 
- draperii 
- birou 
- casetiere 
- etajere 
  

- munca în echipă     

4. „În bancă cu mama” - rechizite şcolare 
- fişa de lucru 
- CD 
- video proiector 

-brainstorming 
- organizator 
grafic 
- prezentare 
power-point 
„Gândiţi/lucraţi în 
perechi/ comuni-
caţi” 

  
  

  

5. „Bazarul primăverii” - carton, plastic, 
lemn, vopsele, 
polistiren, sticlă, 
aparat foto-digital 
  

expoziţie cu 
vânzare 

    

6. „Cu „doamna” şi cu 
mama la drum!” 

- rucsac,saci 
menajeri,manuşi, 
-echipament sportiv, 
-aparat foto 

- drumeţie 
- ecologizare 
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Divorţul şi impactul asupra copiilor 
 

Prof. înv. primar .Tomescu Cristina,Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” 
Tg-Jiu,Gorj 

     

    Copilǎria este vârsta de aur! 
 Meşterii fǎurari sunt în prima etapǎ pǎrinţii , ajutaţi apoi de educatori şi de dascǎli, 
sprijiniţi în ultima fazǎ de marea comunitate a oamenilor , a societǎţii şi a colectivului de 
muncǎ. 
    Educaţia copilului se face începând cu primul an de viaţǎ , nu dupǎ etape şi reguli şablon. 
Ceea ce este valabil pentru unul , nu este bun şi pentru altul. 
 Pǎrinţii trebuie sǎ ştie cǎ un copil nu este un adult în miniaturǎ, nici o pǎpuşǎ vie, cǎ 
aplicând o educaţie plinǎ de fermitate şi înţelegere , în care dragostea sǎ fie simţitǎ de cel 
mic şi când îl ceartǎ şi când îl mângâie, pot obţine rezultate bune. 
 Cea mai bunǎ educaţie este cea pe care o aplicǎ pǎrinţii uniţi într-o cǎsnicie fericitǎ, 
echilibratǎ din punct de vedere psihoafectiv şi hotǎrâţi sǎ-şi creascǎ un copil normal 
dezvoltat, din toate punctele de vedere.Dragostea şi înţelegerea dintre pǎrinţi este cel mai 
bun sfetnic, cǎci intuiesc fǎrǎ prea multǎ teorie care sunt cele mai bune metode pentru a 
canaliza tendinţele copilului, fǎrǎ a-i strivi sau devia personalitatea în formare. 
     Am cunoscut recent la şcoala unde predau o elevă de 17 ani , care m-a impresionat 
profund.Citez:”Părinţii mei au vrut să divorţeze,iar eu când am auzit , am simţit că mi-a 
căzut ceva în cap.Este groaznic pentru un copil ca părinţii lui să se despartă.Eu aş da orice ca 
părinţii mei să nu se mai certe ,pentru că deşi nu au divorţat ,se ceartă în fiecare zi ,iar eu nu 
mai suport şi am ajuns la concluzia că mai bine divorţau ,cu toate că eram distrusă din punct 
de vedere sufletesc,nu că acum aş fi altfel.” 
        Concluzia este că ,indiferent de vârsta copiilor,divorţul are un impact negativ asupra 
psihicului,dar cu tact,răbdare şi maturitate din partea părinţilor,copiii vor depăşi 
momentul.Aşa cum preciza şi fetiţa de 17 ani,mai bine despărţiţi,decât să crească într-un 
mediu în care să fie certuri şi neînţelegeri zilnic.Voi încerca în continuare să aduc argumente 
în sprijinul celor afirmate anterior. 
„ Sǎ nu cerţi niciodatǎ copilul –oricât ar fi temperamentul lui de echilibrat- sǎ facǎ ceea ce 
nu-i puteţi arǎta prin fapte nu prin vorbe”. 
  Amprenta comportǎrii pǎrinţilor în viaţa de familie lasǎ urme structurale , de neşters.Acolo 
unde pǎrinţii trǎiesc într-un climat de înţelegere, de stimǎ şi prietenie, de afecţiune şi 
colaborare continuǎ, grija pentru copil este un fapt real.În acele familii în care au loc certuri 
permanente, acolo unde fiecare dintre soţi are viaţa lui, acolo unde legǎtura de familie are un 
caracter formal, unde concepţia vieţii familiale este golitǎ de conţinut şi grija pentru copil 
este mult diminuatǎ uneori inexistentǎ, influenţa negativǎ este deosebit de puternicǎ .Nu sunt 
omise nici familiile dezorganizate, prin divorţ sau fǎrǎ divorţ, deoarece acolo într-o mare 
mǎsurǎ se constatǎ dezinteres faţǎ de copil. 
          Este dificil chiar şi pentru un copil de 14 ani să înţeleagă de ce părinţii lui au ales 
divorţul. Chiar dacă în mintea lui, raţional, acceptă despărţirea, afectiv nu este dispus să 
accepte, deoarece pentru el înseamnă ruperea familiei. La copil, divorţul îşi poate pune 
amprenta asupra relaţiilor de cuplu viitoare, deoarece, după cum se ştie, copiii duc mai 
departe"modelul de acasă. 
    Părinţii îi pot ajuta pe copii să treacă mai uşor peste acest episod din viaţa lor. Pot face 
acest lucru prin minimalizarea tensiunilor acumulate ca urmare a situaţiei create şi prin 
răspunderea în mod deschis şi onest la întrebările puse de copil. Pentru un copil care devine 
involuntar martorul unui divorţ, este crucial să vadă că părinţii sunt capabili să discute 
civilizat, fără jigniri. În cazul în care părintele se recăsătoreşte, la scurt timp după divorţ, cu 
un alt partener care la rândul lui are copii, pot apărea probleme de rivalitate. Copilului îi va fi 
greu să înţeleagă că atenţia părintelui nu îi mai este acordată în totalitate. Chiar şi cu acest 
risc, psihologii recomandă părinţilor care rămân cu copilul ca, după divorţ, să se 
recăsătorească cât se poate de repede, bineînţeles cu o persoană care să îi accepte copilul. În 
caz contrar, se creează o simbioză prea strânsă între copil şi părinte, care va fi cu greu 
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"spartă" de o altă persoană. Noul partener va fi privit întotdeauna cu ostilitate de copil. 
            Copilul abandonat de cǎtre unul dintre pǎrinţi , ( mai ales în primii ani de viaţǎ) ca şi 
cel neglijat , maltratat sau respins îşi distorsioneazǎ precoce încrederea în sine , se 
autodevalorizeazǎ, devine inhibat, lipsit de iniţiativǎ, timid şi adesea se simte culpabil , 
preluând asupra sa „ vini’ imginare.Eşecul preşcolar şi şcolar este foarte frecvent în aceste 
cazuri, nu ca o consecinţǎ a unor scǎzute capacitǎţi intelectuale sau a unei slabe voinţe, ci ca 
rezultat al unor tulburǎri emoţionale ce submineazǎ imaginea de sine şi autoevaluare.Încǎ din 
perioada preşcolaritǎţii copilul purtǎtor al „ mesajului de disfuncţie parentalǎ” ne apare ca 
fiind marginalizat sau automarginalizându-se în grupul de copii.El poate sǎ se manifeste 
violent şi instabil , fie timid, inhibat şi labil, emotiv sau anxios, fiindu-i în general greu sǎ se 
integreze în colectivitate.Astfel copiii ne pot semnala „ de timpuriu” defectele 
comportamentale şi atitudinile parentale. 

      Una dintre erorile parentale frecvente în familiile conflictuale este „ 
introducerea” intenţionatǎ a copilului de cǎtre unul din pǎrinţi în a-şi repudia , respinge sau 
urî celǎlalt pǎrinte, „ conceputǎ” de pǎrintele inductor drept „ o pedeapsǎ mortalǎ” pentru 
pǎrintele care a greşit faţǎ de primul. Astfel, copilul este manipulat psihologic ca un mijloc 
de rǎzbunare a unui partener pe celǎlalt sau ca un ‚ obiect de disputǎ” în negocierea 
conflictului marital.Aceastǎ situaţie are un mare grad de patogenie fiind una dintre cele mai 
nocive pentru dezvoltarea personalitǎţii copilului. Acesta este supus unei tensiuni 
intrapsihice externe, fiind pus sǎ aleagǎ dinte douǎ „ pǎrţi” care îi sunt ambele indispensabile 
pentru a se dezvolta şi maturiza.El este forţat astfel sǎ-şi „ scindeze” eul în plinǎ dezvoltare 
şi sǎ-şi fractureze de drept structura sa de bazǎ cu tot fundamentul ei : securitatea 
emoţionalǎ, sentimentul aparenţei şi al identitǎţii.Pentru a se dezvolta echilibrat , orice fiinţǎ 
umanǎ trebuie sǎ-şi poatǎ rǎspunde la câteva întrebǎri : „ eu cine sunt?” ,  „ al cui sunt?” , „ 
ca cine sunt?” . Rǎspunsul clar la aceste întrebǎri îi oferǎ posibilitatea sǎ rǎspundǎ mai târziu 
la a alte întrebări , fundamentale pentru definirea şi împlinirea omului ca om :” cine sunt? 
încotro?” 

    Nimeni nu se poate gǎsi pe sine , nu se poate mobiliza  şi realiza ca om matur, 
eficient, conştient de sine, fǎrǎ sǎ-şi cunoascǎ şi accepta „ rǎdǎcinile” , primele modele , 
primele valori. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE  

1. Norman, Goodman  Introducere in sociologie, Bucuresti, Editura Lider, 1992 
2.Mitrofan I,Ciupercă,Psihologia şi terapia cuplului,Editura Sper,2002 
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Rolul familiei în educaţia copilului- cei şapte ani de acasă  

 

 

Prof. înv. primar Tomuş Adriana 
Şcoala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa 
 

 

Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru 

educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de 
copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își 
formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, 
credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte 
de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie 
să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu 
adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în socie-
tate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul 
căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 
instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare 
ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei 
rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât 
direct,  prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită 
oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau 
prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, 
reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme 
şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă 
cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu 
sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de 
înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de par-
ticipare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele 
deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de 
altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind 
bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, 
toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, com-
paraţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi 
dascălii  şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat 
familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la 
această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu 
şi anume – OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte 
o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum 
ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta 
pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Unele din însusirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții:  
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În 
climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, 
afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în 
sfera formării umane. 

 Un proverb spune: ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, 
precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
 
BIBLIOGRAFIE 
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Părinte- copil, sau copil-părinte! 

 
 

Minighid pentru dezvoltarea relațiilor sănătoase 
între părinți și copii. 

 
 

  Prof.  Tudorache-Marin Viorica 
Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci 

 
Părinte- copil, sau copil-părinte! 
 

Seminar pentru părinți 
 
 
 Exercițiul 1 

 

Obiectiv: prezentarea participantilor și identificarea emoției primare. 

 

Desfășurare: 

Fiecare participant își scrie numele pe o parte a unui jeton, iar pe partea ceal-

altă un cuvant care ii trece primul prin minte.  

Jetonul se prinde în piept pe partea pe care este scris numele. 

Raportare frontală,  ”Piatra vorbitoare”: fiecare participant vorbește atunci 

când are în mână piatra vorbitoare. 

Materiale: jetoane, bolduri, instrumente de scris, piatră. 

 Exercițiul 2 

 Obiective: 

Formularea regulilor; 

 Respectarea regulilor; 

Importanța existenței și respectării regulilor. 

Stabilirea regulilor și listarea lor.  

Inchidem telefoanele; 

Vorbim pe rând; 

Ascultăm și respectăm opinia celuilalt; 

Confinențialitate (discuțiile personale rămân în sala de curs); 

Participăm la toate exercițiile; 

Suntem prezenți ( aici și acum, hic end nunc). 

Regulile se stabilesc frontal și sunt listate la flipchart. 
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              Exercițiul 3 

”Statuile muzicale”  

Obiective:  

Spargerea barierelor psihologice, sugestionare- trimitere în perioada 

copilăriei (regresie emoțională); 

Conștientizarea faptului că în relația cu copilul atmosfera de joc 

reprezintă o motivație intrinsecă participativă. 

 

Desfășurare: 

 

Voi da drumul unor melodii. Fiecare participant dansează așa cum simte. 

Muzica se oprește, iar fiecare rămâne nemișcat în poziția în care era când s-a oprit 

muzica. Voi face cateva fotografii pe care le voi prezenta la sfârșitul seminarului. 

Fiecare participant se întoarce la locul lui. 

 

Debriefing- Ce-i simțit, ce-ai gândit, ce ți-ai amintit? Când ai dansat ultima 

dată cu copilul tău? 

 

Eercițiul 4 

Obiective: 

întoarcere la copilărie;  

identificarea emoțiilor; 

 identificarea modalitaților de feed-back pozitiv și aprobare pe care le 

foloseau părinții în copilărie. 

 

Regresie emoțională - întoarcere la un stadiu anterior de dezvoltare și comportare 

 

Exercițiu de reflecție individuală ”Intoarcerea la copilărie”:  

Vă întoarceți cu gândul la perioada copilăriei. Notați ce vârstă aveți de fiecare 

dată. Notați expresiile verbale sau corporale pe care le foloseau părinții voștri pentru 

a vă încuraja. Ce vă spuneau când făceați ceva bine? Când mergeați la școală? Cum 

vă simțeați?  

15 min 

Întoarceți foaia și scrieți cum vă încurajați voi acum copilul. Ce îi spuneți? 

Există vreo asemănare?  

Cum credeți că se simte copilul vostru când îi spuneți asta?  
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Cum reacționează? 

10 min 

Debriefing 
 
Listam pe două coloane ce spuneau părinții, ce spunem în prezent, emoții.  
10 min 
 
Exercițiul  5  
 

Prezentare ppt: 
 oferire de feed-back pozitiv din partea părinților pentru copiii lor. 

  
Exercițiul 6.  

Obiective:  

activizarea participanților; 

păstrarea stării de joc; 

identificarea rolului jocului în viața copilului; 

organizarea jocului; 

numărul de sarcini pe care le dăm copilului; 

eficiența cerințelor. 

ZIARUL PE CAP 

Pe masa sunt prezentate materialele. Cer participanților să privească cu 

atenție și să spună ce observă, la ce îi duce cu gândul. Discuții. 

Materiale: 2 mingi, 2 ziare şi 2 beţe. 

Echipele se aşază în şir. La semnalul de plecare, primii concurenţi din fiecare 

echipă, punându-şi câte o minge între genunchi şi un ziar pe cap, vor lua apoi câte un 

baston pe care îl vor ţine cu ambele mâini. Aşa vor pleca să străbată un traseu. După 

ce au parcurs distanţa şi au revenit vor preda obiectele următorilor. Se joacă de două 

ori. A doua oară va fi sub formă de întrecere. Câştigă echipa care termină prima. 

 

Debriefing: cum te-ai simțit, cum ar fi fost mai simplu, ce ai gândit? 

 

Exercițiul 7 

Prezentare ppt –Modalități de disciplinare pozitivă a copiilor. 
 
Exercițiul 8  

”Întoarcem jetonul” 

Pe jetonul prins în pieptul participanților, pe partea care nu se vede, este scris 

cuvântul de la începutul seminarului. Alături vom scrie acum un alt cuvânt, primul 

care ne vine acum în minte. 
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Discuții, întrebări, încheierea activității. 
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STILURILE PĂRINȚILOR 
 
 

Prof. Ţuicu Daniela 

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” 

 
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 să-l educe si să-l 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 adolescenţă 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 maturitatea 
cognitivă şi socială şi se pregătesc pentu a-şi 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 motivele 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 apare 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 funcţionează, le oferim totul de-a gata lasându-i să funcţioneze după 
principiul plăcerii, nu-i 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 influenţa 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 acestora 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 comportamentul. 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. 
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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 6-7, 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 faciliteze 
funcţionarea consecinţelor. 

  Adolescenţii cărora părinţii le-au fixat limite de comportament şi s-au confruntat cu 
consecinţe ce au decurs din asumarea unor comportamente, îşi dezvoltă abilităţi de control şi 
au raţionamente solide. 
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Activitatea cu părinții –  
demersuri experențiale ale activităților extracurriculare 

 
Prof. înv. primar  Zelinschi Camelia, Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta" 

Rădăuţi 
 
 ,,Totul e comunicare: nu există o formulă mai cuprinzătoare și mai adecvată pentru a 
defini substanța vieții sociale, economice și culturale ce ne animă decât aceasta.” 
         (Aurel Codoban) 
 Școala este laboratorul lumii în care învățăm tainele lumii, se obțin noi cunoștințe, se 
creează și se șlefuiesc solide caractere, se descoperă vocația fiecăruia, se pregătește viitorul, 
pentru a duce o viață demnă și decentă, plăcută lui Dumnezeu și oamenilor. 
 Implicarea părinților în rezolvarea problemelor școlare și în sprijinirea procesului 
instructiv-educativ are o serie de motivații: 
 - efectele implicării părinților în programele/activitățile școlare se răsfrâng asupra 
membrilor din familie: dacă ajutăm un copil, acesta se dezvoltă; dacă ajutăm ceilalți 
memebri, întreaga familie se dezvoltă; 
 - pot facilita rezolvarea diferitelor probleme didactice și extradidactice; 
 - activitatea în comun cu părinții îl ajută pe copil să-i înțeleagă ca factori importanți ai 
educației sale etc. 
 În sprijinul ideilor de mai sus, pe parcursul anului școlar 2011 – 2012, am implicat 
părinții elevi- 
lor clasei I A în activități educative precum: ,, Atelierul de cizmărie al lui Moș Nicolae” – 
activitate des- 
fășurată doar cu părinții; ,,Toamna bobocilor – ziua recoltei” – activitate comună părinți-
copii. 
 Scopul primei activități a fost confecționarea cizmuliței pentru cadoul lui Moș Nicolae. 
În prima etapă, o bunicuță pricepută în ale croitoriei, a cusut cele 29 de cizmulițe din 
material textil alb-roșu.  
Activitatea  s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de 24 noiembrie 2011, în sala de clasă. 
Scopul activităţii a fost confecţionarea cizmuliţelor pentru cadoul lui Moş Nicolae, cadou 
mult aşteptat de către boboceii clasei I A.  
 15 mămici încântate de idée au răspuns prezent la apel. Imediat s-a creat atmostera de 
lucru, într-un cadru liniştit, relaxant, plăcut, atractiv, prietenos. Cizmuliţele cusute anterior 
din deşeuri textile urmau a fi decorate cu oameni de zăpadă şi fulgi de nea. Astfel, corpul 
omului de nea a fost montat imediat din 3 dischete de bumbac, căciula – o bentiţă textilă au-
rie, ochii au fost pictaţi de mămici talentate, la fel şi gura, nasturii – paiete, nasul – au-
tocolant portocaliu, fularul – bentiţă roşie/albastră, drept mătură – beţe de urechi şi pămătuf 
din aţă colorată. Întreaga cizmuliţă a fost ornată cu fulgi albi, contrastanţi cu fondul roşcat. 
 După curăţenia cuvenită la locul de muncă, am împărtăşit satisfacţia muncii colective, 
împlinite. S-a glumit, s-a servit pizza şi un ceai fierbinte, s-au făcut foto-grafii de grup. Mai 
urma să vină … Moşul. Şi a venit ... la timp ... darnic … şi cu nuieluşe artistice, con-
fecţionate din crenguţe lăcuite, ninse cu fulgi din scârţ ( nuieluşe confecţionate de către un 
tătic care nu s-a lăsat mai prejos). 
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 ,,Toamna bobocilor – ziua recoltei” a fost prima activitate extracurriculară din viața de 
școlar, activitate ce a cuprins următoarele momente: prezentarea individuală a boboceilor, 
moment artistic cu versuri, cântece, dansul bobocilor; a urmat aranjarea coșurilor cu fructe, 
sfințirea acestora de către preotul paroh Calancea Iustin de la biserica ,,Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril” – partener în activitate 
și părinte la clasă. Elevii au primit diplome de participare la activitate, au servit dulciurile 
toamnei, au fost binedispuși. 
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 Părinții au fost foarte implicați și în organizarea aniversărilor elevilor, pe parcurs 
întregului an școlar. Multe dintre aceste aniversări s-au organizat cu întreg colectivul de 
elevi al clasei. 
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 Au fost și alte activități la care părinții au răspuns prezent. În luna mai, înainte de 
serbarea școlii, 
în clasa noastră a fost un adevărat salon – coafor, unde, mămicile coafeze și-au dat concursul 
pentru aranjarea fetelor dansatoare. 
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 Astfel, ne-am unit eforturile, am împărtășit impresiile și bucuriile. Părinți fericiți 
pentru copii fericiți! 
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