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Familia și școala

Prof. Szocs Ana

Colegiul Tehnic ˶Grigore Cobălcescu˝Moinești

Familia este unul dintre factorii care se preocupă de educația copilului. Ea este cea

care oferă copiilor primele cunoștințe , primele deprinderi dar și primele modele

comportamentale.

Din punct de vedere sociologic, familia este instituția fundamentală în societate,ea

oferă mediul în care copilul se naște, se dezvoltă și se formează pentru viață. Rezultatele

unor cercetări recente au demonstrat că dezvoltarea copilului e influențată în proporție

de 70% de către familie.

De-a lungul existenței umane, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile

forme de comunitate și cea care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale.

Caracteristicile specifice ale familiei derivă din multitudinea de funcții ale acesteia:

fiziologică, psihologică, morală, educațională, economică și emoțională. Dacă rolul moral

este bine definit în familie (dragoste, afecțiune, înțelegere și respect reciproc), atunci

vorbim de o familie puternică și integră. Această familie va genera întotdeauna un climat

favorabil în care copiii vor crește armonios și vor fi educați ca la carte.

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul,

politețea, cinstea, sinceritatea, cumpătarea. Părintele este un exemplu pentru copil.

În formarea morală, un rol important îl are „climatul” care este rezultatul raporturilor

dintre membrii familiei. Aceste raporturi și caracterul lor pot forma climatul pozitiv

(favorabil) sau climatul negativ (nefavorabil) educației. Raporturile dintre părinți și

copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de

care ar trebui să fie conștienți toți părinții. În sfera noțiunii de cămin trebuie să intre

neapărat atributele „dragoste” și „înțelegere”, singurele în stare să creeze acel climat de
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liniște și siguranță, absolut necesar dezvoltării normale a copilului, un climat anxios (acte

de violență), starea tensionată și indiferența distrugând unitatea căminului.

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă

de la Komenski, care, în prima carte de educație a copilului, considera că educația

primită de acesta până la vârsta de 6 ani, în primul rând de la mama, este determinantă

pentru dezvoltarea sa ulterioară.Pentru a stimula evoluția intelectuală a copilului, familia

trebuie să-l antreneze într-o serie de experiențe care să-i precizeze acestuia capacitătile

cognitive.

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce

participă la educarea copilului. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că

acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este

fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar

părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l

ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei

generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la

dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de

învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii

nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a

stimula calitatea de om.

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.O

comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv

asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de

comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii

care favorizeaza dar şi blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea

uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura

comportamentului.

Factori care favorizează comunicarea:
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� transmiterea informaţiilor de către diriginte într-o formă accesibilă părinţilor ;

� evitarea analizării critice sau blamării părintelui ;

� mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ;

� capacitatea dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte

problemele

� evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu

aceştia;

� rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ;

� sprĳinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii

pozitive între familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt

eficiente ambilor factori.

Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în

calcul:

� calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);

� percepţiile fiecăruia;

� atitudinile care îi caracterizează;

� caracteristicile instituţiei şcolare;

� caracteristicile familiei;

� modul de comunicare.

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care

trăiesc părinţii poate sprĳini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile

lor. De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea

valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată,

izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care

desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la

comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare.

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc
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aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor

educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale, familia este cea

care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul

obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de

învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament :

respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte

ani de acasă ’’.

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi

alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea

cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură

corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie

copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei,

renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie

şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite

reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii.

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi

familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de

viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de

vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin

condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea

identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul

didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte

activ.

Există diferite comportamente ale familiei :

� Familia democratică

Părintele își exercită autoritatea regresiv pe parcursul creșterii și dezvoltării copilului.
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Acesta din urmă va deveni la maturitate un om al societății echilibrat, sănătos psihic și

responsabil. Va avea o minte armonioasă și se va comporta înțelept în diferite situații.

� Familia hiperautoritară

Acești părinți se conduc după formula: „facem totul ca să scoatem din el un om

deosebit”. Copiii sunt puși mereu în fața unui volum mare de sarcini pentru a putea

realiza acele achiziții care să corespundă întru totul aspirațiilor părintești. Menținerea

copilului într-un climat hipersever determină modificări de personalitate. Acest fapt se

transpune la nivel comportamental prin fenomene de apatie și indiferență față de ceea ce

trebuie să întreprindă sau în ceea ce privește relaționarea cu cei din jur, atitudini de

protest și revoltă.

� Familia permisivă

Familia permisivă stă la polul opus al familiei autoritare. Părinții depun mari eforturi

de a proteja copilul, de a-l menaja într-o manieră exagerată. Una dintre consecințe este

detașarea între imaginea de sine și posibilitățile reale ale copiilor. Se pot contura

atitudini de îngâmfare, de exacerbare a eului, de supraevaluare a propriilor posibilități.

� Familia indiferentă

Părintelui nu-i pasă de copil, îi oferă libertate deplină, se sustrage de la

responsabilitatea de educare a lui. Acest copil nu va ști dacă este bine sau rău ceea ce face,

așa că pentru el ceea ce este greșit, va fi corect pentru că setul valoric nu i-a fost

prezentat de către părinți.

Ca o concluzie, rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din

următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic.
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FAMILIE

Autor: ANDRONIC GABRIELA
Școala: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași

Educația reprezintă arta măiestriei, artă dedicată tuturor oamenilor, cu scopul de a-i
ghida și îndruma în formarea continuă a unor siluete capabile să descopere esența
adevărului, chiar și în cele mai mărunte lucruri.

Încă de la grădiniță, copilul este provocat să răspundă fizic, psihic, social și cultural
diferitelor sarcini, devenind pas cu pas un tot unitar. Acesta este ca o marionetă, ale cărei
sfori sunt puternic legate de propriile idealuri și aspirații.

Elevul reprezintă personajul, care-prin dinamica și complexitatea sa-redă pe chipul
publicului speranța și motivația de care el are nevoie pentru a evolua în demersul său, ca
om. Totdodată, el devine sursa vie a cunoașterii doar cu ajutorul celor din jur: profesorii,
familia și societatea. Astfel, așa cum păpușa trăiește cu adevărat doar sub atenta mișcare a
păpușarului, așa și copilul învinge orice urmă de frică, doar cu ajutorul pionului central,
profesorul. Relația dintre profesor și elev este complexă, acesta din urmă preia trăsăturile
de personalitate, atitudinile și comportamentul celui care-i dă viață și se transformă într-
o oglindă a sufletului său.

Procesul de dezvoltare permanentă al copilului are loc în cele mai multe cazuri în
instituții specializate, precum școala. Școlii îi revine locul central deoarece dincolo de
clădirea propriu-zisă, ea poate fi numită „a doua familie” unde copilul dobândeşte
cunoştiinţe noi prin metode, tehnici, mĳloace susţinute de un sistem educaţional
profesionist. Aceasta îi oferă individului un ansamblu complex de cunoştințe, atitudini și
abilități necesare, care să-i permită integrarea cu succes în societate.

Deoarece societatea se află într-o continuă schimbare, școala formează un parteneriat
puternic cu un alt factor care stă la baza formării copilului, familia. Familia poate fi
comparată cu o mică societate cu regulile ei specifice, având un impact şi un
echilibru puternic asupra copilului. Astfel, ajungem la binecunoscuta expresie „cei 7 ani
de acasă” care lasă o amprentă vizibilă, atât pe evoluţia fizică sau comportamentală, cât şi
pe cea psihică. Colaborând cu școlarul, implicându-l în activităţi zilnice şi învăţându-l
normele de convenţuire socială, acesta va fi la rândul său un bun exemplu atât în familie
cât şi în societate.

PUNTEA DINTRE ȘCOALĂ ȘI
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Familia reprezintă nucleul vieții fiecărui copil deoarece este mediul în care copilul se
naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale şi se formează pentru societate. Are un
rol central în stadiile de dezvoltare, care stau la baza modelării personalității și
caracterului individului. Fiindcă orice copil învață foarte multe prin puterea exemplului,
mediul familial devine stâlpul de rezistență în fața obstacolelor ce apar pe parcursul vieții.
Școlarul absoarbe cu o putere nemărginită tot ceea ce se întâmplă în jurul său, de aceea
grupul din care el face parte-familia, devine grupul primelor stări și trăiri emoționale.

O evoluție înfloritoare a școlarului are la bază o punte atent clădită între familie și școală.
Acești doi factori reprezintă imaginea clară a unui proces și produs, care doar
îmbinându-se vor reuși să formeze un individ pregătit pentru societate, din toate
punctele de vedere. În creșterea sa, ambii pioni trebuie să dea dovadă de tact pedagogic.
Un copil se formează doar prin colaborarea și cooperarea celor două mici „societăți”,
deoarece acesta are nevoie de îndrumare și sprĳin atât în mediul educațional, cât și în
afara acestuia.

Educația unui copil nu se poate realiza doar în cei patru pereți ai unei săli de clase, sub
atenta motivarea a cadrului didactic. O educație adevărată se formează în mare parte
dincolo de clasă, în situațiile reale, unde copilul își petrece majoritatea timpului alături de
familie.

Așadar, atât părintelui cât si profesorului îi revin mai multe roluri: model, consilier,
formator, manager, etc. în decursul procesului de dezvoltare al copilului. Însă, veriga cea
mai important care stă la modelării unui comportament exemplar, rămâne colaborarea
permanentă a familiei cu școala.
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Comunicarea eficientă cu familia, esențială într-o

educație de calitate în învățământul preșcolar din

alternativa Step by Step

Autor: prof.înv.preșc. Angheluș Lenuța Mirela
Gradinița cu Program Prelungit nr. 11 Satu Mare

Ne confruntăm în această perioadă, atât profesorii cât și părinții cu situații
inedite cărora trebuie să le facem față. O bună comunicare între acești parteneri egali și
esențiali în educație, construirea unei relații sanătoase și eficiente devine un aspect
important al stării de bine a copilului.

Alternativa Step by Step apreciază rolul familiei, al părintelui ca primul educator

al copilului care continua să joace un rol important în viața copilului său pe parcursul
întregii perioade a copilăriei. Experiențele timpurii ale copilului în familie, grădiniță,
comunitate, construiesc fundația personalității sale, a emoțiilor, a obiceiurilor și a

modului în care aceștia învață.

Pornind de la această recunoaștere a rolului familiei, cadrul didactic construiește
un parteneriat în care părintele este asigurat că este respectat, că îi este respectată opinia,
este asigurat că găsește un cadru didactic deschis să îl asculte, indiferent de sex, vârstă,
nivel de educație sau statut social.

Cadrul didactic, în lumina acelorași principii, e important să înțeleagă viziunea
pe care o are părintele asupra educației copilului său și așteptările privind învățarea lui.
Aceste informații se obtin prin chestionare, întâlniri individuale cu părinții față în față
sau online, invităndu-i să participe la diferite activități și programe, jurnale de acasă,
jurnale la grădiniță, scrisori, grupuri de sprĳin pentru părinți,etc. Tactul pedagogic al
educatoarei o ajută să exploreze modul în care dorește familia să se implice în activitatea
la grupă, fără să îi spună în mod explicit ce să facă.

Comunicarea asertivă în relațiile cu părinții, pun empatia pe prim plan, astfel cei
implicați în procesul educării unui copil trebuie să înțeleagă mai bine diferența dintre
cuvintele care construiesc un context pașnic, de cooperare și cuvintele care șubrezesc
această punte de legătură și încredere reciprocă între partenerii în educație.

Iată cum putem, noi cadrele didactice să reflectăm și să verificăm punctele
forte,în ceea ce privește interacțiunea cu familia și comunitatea, conform principiilor
ISSA ale calității:

� Arătând respect familiei și părinților fiecărui copil, il văd ca fiind competent și
plin de resurse,

� Iau în considerare viziunea părintelui în ceea ce privește educația copilului său,
� Îi invit pe părinți să participe la activități și programe,
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� Comunic regulat cu părinții utilizând diferite modalități,
� Încurajez familiile să învețe unele de la altele.
� Demonstrez respect pentru punctele de vedere diferite și modul în care putem să

trăim, să lucrăm și să construim o comunitate.

Ținând cont de aceste principii,comunicarea va căpăta valențe eficiente,
profesioniste si constructive în ceea ce privește evoluția copilului în preșcolaritate. Dacă
părinții și cadrele didactice formează o echipă solidă în ceea ce privește educația unui
copil, rezultatele vor fi cele așteptate.

Starea de bine și performanța unui copil cresc atunci când un copil simte că
părinții, familia, comunitatea îl respectă, iar opinia lui e luată în considerare și validate,
acestea fiind asigurate de principii comune și o comunicare eficientă.

”E nevoie de un sat întreg ca să crești un copil!”
Citatul este un vechi și frumos proverb african, care vorbește despre importanța
comunității în viața fiecarui copil, cu atât mai mult, despre importanța familiei.
Bibliografie.
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Implicarea familiei în activitatea de învățare a

școlarului

Ioana Ardelean
Prof înv. primar Școala gimnazială ,,Dr.Ioan Mihalyi de Apșa,, Sighetu

Marmației , Maramureș

,,Totul educă :oamenii,lucrurile,fenomenele,dar în primul rând și în
cea mai mare măsură ,oamenii.Între aceștia ,primul loc îl ocupă părinții și
educatorii,,

A.S.Makarenko

Părinții sunt primii dascăli care au o mare responsabilitate socio –unamă și a
căror educație lasă amprente uneori pentru toata viața deoarece copiii îi imită în tot și
în toate.

Copilul este oglinda părintelui tocmai în acest sens al imitației.
Pentru a reuși mai bine în educația copiilor lor ,părinții trebuie să fie consiliați ,să

se pregătească ca sa știe care sunt fundamentele concepțiilor și strategiilor educative.De
asemenea trebuie să colaboreze cu factorii educativi începand de la grădiniță .

Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care
părinții le îndeplinesc cu scopul de a susține ,direct sau indirect procesul de instruire a
copiilor.

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului,
punându- şi amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi
rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia
edificiului depinde de calitatea temeliei.

Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim
subliniază importanţa pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul
copilului şi al grupului său familial.1 Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada,
cartierul, grupul de prieteni) constitue medii de viaţă cu ponderi diferite de influenţare
asupra copilului

Cercetarile arată că perioada dintre copilaria timpurie și prima clasă primara este
crucială pentru dezvoltarea copilului.

Adaptarea este un predictor important asupra succesului școlar.Atitudinea copilului
față de școala este importanta pentru adaptarea sa și starea socioemoțională

.



22

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

echilibrata.Copiii care au o percepție pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare
mai bune și se vor adapta mai bine decât cei cu o percepție negativă asupra școlii.

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
diferitele 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 cadrul familiei o
bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor
contribui, de asemenea, la dezvoltarea intelectuală a copilului.

Chiar modul în care se dă sprĳinul la învăţătură are o mare influenţa în dezvoltarea
capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia în
îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi crează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie
despre muncă; alţii au o atiudine rigidă, aspră, ceea ce il inhibă, frânându-i dezvoltarea
gândirii.

Educatorul - părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul
familială şi de aceea pedagogia familiei nu poate prescrie reguli cu valabilitate generală.
Aceasta nu înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiintifice, de scopuri precise.
Dimpotrivă, în contextul social actual, pentru a putea pregăti copilul cât mai adecvat
pentru exigenţele vieţii, acţiunea educativă la nivelul familiei trebuie să devină din
spontană –conştientă, din întâmplătoare – permanentă, din tradiţională – intenţională,
din intuitivă – ştiinţifică.

Deşi nu este calificat pentru activitatea de instruire, părintele are privilegiul de a
lucra cu mai puţin copii în acelaşi timp şi poate contribui la educarea temeinică, în paralel
cu ecucaţia din şcoală şi în simbioză cu aceasta.2

În ceea ce priveşte influenţele şcolii la nivelul familiei, această influență se
manifestă în sensul că ,școala conștientizează familia asupra rolului și răspunderilor ei
educative şi informeaza cu privire la rolul ei psihopedagogic.
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Locul și rolul familiei în procesul educațional

Autor:Barbu Georgeta
Prof.Școala Gimnazială„George Emil Palade” Buzău

„Oricare educație, oricum ar fi ea, depinde în mare măsură de valoarea personală a acelora

care o realizează” Robert Dottrens

Educația este cea mai mare responsabilitate a fiecăruia dintre noi.Instituții și
organizații diverse, școala și familia sunt antrenate ca, prin efort comun, să transforme
educabilul în educat.Fără a neglĳa importanța incontestabilă a celorlalți actori ai
educației, școala și familia sunt, de departe, cele mai abilitate forțe care asigură realizarea
actului educațional, împreună realizând o acțiune sinergetică concentrată asupra
modelării personalității copilului.

Platon și Aristotel, iar mai târziu Jan Amos Comenius menționau că educația va fi
eficientă doar atunci când familia, școala și comunitatea își vor uni eforturile, idee actuală
și astăzi în școala contemporană. Iată de ce trebuie să dezvoltăm un parteneriat eficient
școală-familie, având permanent în vedere faptul că familiei îi revin, totuși, cele mai
relevante funcții: asigurarea condițiilor favorabile pentru securitatea și dezvoltarea
psihofizică a copilului, crearea mediului relațional care influențează direct socializarea,
dar și a unui climat psihologic, favorabil pentru satisfacerea trebuinței de respect de sine
și a condițiilor pentru explorarea sinelui, încurajarea tentației copilului spre autoeducație
și, nu în ultimul rând, oferirea unor modele relaționale și comportamentale.

Familia ocupă un loc central în viața copilului: aici trăiește primii ani din viață, află
informații esențiale, capătă primele deprinderi, însușește valori, începe să descopere
lumea și pe sine, acumulează și simulează modele de comportament care, mai târziu, îi
vor determina personalitatea.

Educația în familie se realizează printr-un ansamblu de acțiuni sistematice orientate
spre formarea și dezvoltarea calităților intelectuale, morale, fizice.Aici se conturează
concepția despre viață și conceptul de sine. Cei„șapte ani de acasă” sau lipsa acestora ,
marchează destinul fiecărui om. „Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalități,
dar al unei totalități în mișcare sau al unui dinamism total”( Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant –Dicționar de simboluri).Modelarea copilului, învelirea lui într-un
„veșmânt” de valori umane se realizează continuu, așa cum zilele săptămânii curg una
după alta. Aceeași doi autori, în Dicționarul de simboluri, precizau„Cifra 7 este totuși
întrucâtva neliniștită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut:s-a încheiat un
ciclu, ce va aduce următorul?”.După „cei șapte ani de acasă”, intervenția familiei este
hotărâtoare în formarea caracterului copilului, alături de școală, sprĳinind necondiționat
școala.Dacă până la intrarea la școală copilul a învățat din familie să iubească, să
compătimească, să uite de orgoliu, să păstreze anumite tradiții, să înțeleagă corect și să
respecte autoritatea părinților/adulților, care servesc drept model comportamental,
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manifestând autodisciplină, să-și formeze un simț sănătos al proprietății private, punând
preț pe muncă în calitate de izvor al tuturor bunurilor, acest copil va crește iubitor,
empatic, tolerant, responsabil.

Stilul parental, modul în care părintele își educă copilul până la intrarea la școală, are
efecte asupra modului cum el înțelege, își asumă și realizează sarcinile care îi sunt
repartizate în viața de școlar.Astfel, părinții boemi au copii iresponsabili, detașați de
școală, părinții infantili au copii care se maturizează foarte greu, sunt dependenți de
aceștia,neîncrezători, părinții incoerenți care generează o accentuată și continuă stare de
descurajare copiilor lor, părinți tandri ai caror copii au, uneori, comportamente
deviante.Cunoașterea acestor aspecte este relevantă în diagnoza cazurilor de
comportament în situații formale și informale pentru adecvarea răspunsului educativ la
matricea socio-culturală a familiei din care provine.

Calitatea familiei a asigurat de-a lungul timpului și va asigura permanent progresul
durabil al unei civilizației. Fiecare familie moștenește o zestre materială și spirituală pe
care o păstrează, o consolidează, apoi o transmite generațiilor descendente.Familiile, cu
tot ce le caracterizează, formează comunitatea, oferă acesteia un colorit specific, favorabil
unei educații de calitate sau dimpotrivă, înclinat spre abateri de la normele de
conviețuire socială.Iată de ce, în parteneriatul școală-familie,trebuie să avem în vedere
prezentarea unor exemple de bune practici, diseminarea unor experiențe de succes care
pot fi privite ca modele de urmat.Exemplul pozitiv, utilizat cu pricepere, prin acțiuni
concertate, poate să diminueze deficitul de afecțiune și încredere produs de mediul
nefavorabil în care sunt crescuți unii copii.
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Familia – cadru de referință al școlarului

Autor: Mihaela-Roxana BĂRBULESCU

prof. înv. primar la Școala Gimnazială ”Traian” - Pitești

Educația, de la nașterea unui copil până la maturitate, este un amestec de factori
și influențe. Cu toate acestea, două instituții joacă un rol primordial și au responsabilități
educaționale formale în fața legii și a societății: familia și școala.

Familia este principala unitate socială în care copiii învață și înfloresc. Buna
creștere a copiilor este o noțiune variabilă care depinde de diverși factori sociali și
culturali, dar care susțin și reprezintă condiții pentru buna dezvoltare fizică, psihică și
socială a copiilor: îngrĳirea, iubirea, îndrumarea și siguranța lor.

Familia nu este numai un sistem înțeles în sensul de ansamblu de elemente aflate
în interacțiune dinamică, starea fiecăruia dintre aceste elemente fiind determinată de
starea fiecăruia dintre celelalte elemente. Familia reprezintă și un sistem de comunicare
în sensul de sistem de comportament integrat care are drept efect ajustarea, calibrarea,
facilitarea relațiilor umane. Acest lucru determină anumite reguli comune de comunicare
interpersonală din care iau naștere mesajele și construcția armoniei familiale.

Pentru Pestalozzi, familia este mediul educațional prin excelență în cadrul căruia
copilul își creează primele legături sociale în intimitatea casei, deoarece familia îi oferă
nu numai rădăcinile, ci și hrana emoțională de care are nevoie. În mĳlocul ei descoperă
comportamente și valori specifice, dovezi ale unei prime socializări care se distinge prin
natura sa privată și în care copilul este considerat ca individ.

Pentru Olivier Reboul, familia este o instituție de învățământ prin funcția sa
principală, care este de a pregăti educația, în funcție de obiceiurile, emoțiile,
sentimentele copilului, de a-l crește în fața oricărei învățături intelectuale și motivate.

De asemenea, mulți autori sunt de acord că interacțiunile copiilor cu părinții lor
influențează performanțele lor academice, aspirațiile, atitudinile și sănătatea lor
psihologică. De aceea, educația copiilor în cadrul familiei reprezintă un proces informal
care contribuie la dezvoltarea copiilor și integrarea lor în societate.

Părinții sunt primii și cei mai importanți educatori ai copilului, nu numai pentru
că este un rol pe care și-l asumă de la naștere, ci mai ales pentru că responsabilitatea
pentru educația copiilor revine asupra lor. Ei trebuie să stabilească bazele intelectuale și
emoționale ale vieții lor în societate și să dezvolte atitudini și valori adecvate. Rolul lor
este decisiv, deoarece viitorul copiilor este puternic condiționat de primii lor ani de viață.

Cercetările arată că, atunci când părinții sunt implicați în educația copiilor lor,
copiii sunt mai implicați în activitatea școlară, rămân la școală mai mult timp și obțin
rezultate mai bune de învățare. Acest lucru se traduce și în beneficii economice și sociale
pe termen lung.
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Chiar dacă rolul unui părinte în educația copiilor lor evoluează pe măsură ce
copiii îmbătrânesc, este important să ne amintim că părinții rămân modele. Atitudinile
lor față de educație pot inspira copiii și îi pot împuternici pe măsură ce parcurg propria
călătorie educațională.

În viață, puține relații sunt la fel de semnificative și de durabile ca cele dintre
copii și părinții lor sau adulții care îi cresc. Prezenți de la naștere, părinții sunt primii
însoțitori ai copilului.

Mediul familial este primul mediu de învățare al copilului și, prin urmare, primul
său cadru de referință. În mediul său familial copilul descoperă lumea, comunică și simte
emoții, iar părinții sunt primele sale puncte de referință, deoarece ei sunt cei care îi
construiesc valorile și referințele morale: onestitate, simț al dreptății și egalității,
fraternitate, respect, etc. Efectele acestei învățări se reflectă pe termen lung în
dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copilului. Cu alte cuvinte, la momentul în care
copilul începe anii de școlaritate, cadrul didactic se bazează pe cunoștințele și abilitățile
anterioare ale copilului, construiește o punte între mediul familial și mediul educațional.
Coerența dintre aceste două medii este de o foarte mare importanță.

De aceea, este întemeiat a afirma că familia se află chiar în centrul procesului
educațional. Înainte de școală, în timpul școlii, după școală, există familie. Părinții trebuie
să poarte această responsabilitate principală: să-și conducă copiii la maturitate. Ei pot și
trebuie să externalizeze anumite aspecte ale procesului educațional, în special învățarea
cunoștințelor școlare și formarea profesională, dar aceasta nu este în niciun caz o
renunțare la responsabilitate: părinții trebuie să monitorizeze buna desfășurare a
operațiunilor, să motiveze copilul în învățarea sa, să-l încurajeze, să-l ghideze.

Familia pare singura instituție capabilă să-și asume această primă și esențială
funcție, de educare, pe care și-o asumă învățând, și de care beneficiază atât părinții, cât și
copiii lor, care sunt educatorii educaților lor.

Adunarea Generală, în proclamarea Zilei Mondiale a Părinților, invită statele
membre să aducă un omagiu mamelor și taților din întreaga lume, recunoscând astfel
rolul lor de lider în educația și dezvoltarea copiilor lor. Părinții tuturor religiilor,
culturilor și naționalităților din întreaga lume sunt primii care își îngrĳesc și își educă
copiii, astfel încât să poată duce o viață fericită și productivă. Părinții sunt pilonii
structurii familiale, a comunităților și a societății; și este bine ca toți părinții să fie
interesați de ceea ce poate îmbogăți metoda educației lor familiale. Tot cu ei căutăm și
alte soluții la educația familiei.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA-CALEA SPRE SUCCESUL

COPILULUI

Prof. înv. primar: Briciu Olguța,Școala Primară Coștești (Șc.Gimn.”Prof
Univ. Dr.Gheorghe Beleiu”),Poiana Vadului,Jud.Alba

În ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a
generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, în scopul pregătirii lor
pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia,
biserica ș.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea
mai mare măsura-oamenii. Între aceștia primul loc îl 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 viață, să fie pregătit pentru muncă . Menirea
şcolii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a
stimula calitatea de om.
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.Atât părinţii cât si educatorii în timpul procesului de
învățământ trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul
copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia împarte într-o bună măsură
sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să
şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-
educativ.Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoală este nu numai
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează,
părinţii au de înfruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi
care se repetă la generaţiile următoare.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în

familie, în şcoală şi de la comunitate.Aspiraţiile, rezultatele şi sprĳinul social şi familial
constituie aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său
imediat.
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită

prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea
actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală,
iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile
care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale
părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi

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

şi rezolvarea problemelor de viaţă. În şcoala noastră ne bazăm pe sprĳinul părinţilor şi
desfăşuram o mulțime de activităţi în parteneriat cu aceştia. Am desfăşurat în fiecare an
școlar activităţi la care participă părinții de 1 Decembrie, prin care am evidenţiat
patriotismul elevilor noştri care, deşi provin din mediul rural, îşi poartă cu mândrie
numele şi îşi cinstesc an de an Ziua Naţională a României,de 8 martie,etc. Şcoala şi
dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi
găseşte eficienţa dorită atunci când între cei doi factori, şcoală şi familie, există o
con-lucrare în interesul comun al educării copilului.
Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are

asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinte-resate.
Parteneriatele dintre şcoală şi familii ajută profesorii în munca lor, perfecţionează
abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul
şcolar,îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor,dezvoltă abilităţile de lideri ale
părinţilor, conectează familiile cu membrii şcolii.
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.

Când părinții, elevii şi ceilalți membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un
angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în
organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi.
Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la

dezvoltarea societăţii.
Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea

omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ
impus de cerinţele vieţii sociale.
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât

mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.
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FUNDAMENT AL UMANIZĂRII -

ÎNVĂȚĂTORUL

Învăţătoare BUDURLEAN
LILIANA

Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt”
Satu Mare

Un învăţământ fără învăţător este greu de închipuit. De calitatea şi de
profunzimea vieţii lui depinde calitatea şi densitatea spirituală a relaţiei cu discipolul.

Învăţătorii sunt cei mai creatori dintre educatori. De la ,,Bucoavna ce are în sine
deprinderea învăţării de carte a copiilor” (1699) la ,,Metoda nouă de scriere şi cetire
pentru usul clasei întâia primară” (1867) avându-l în frunte pe Ion Creangă, drumul
cunoaşterii copilului şi adaptării procesului de instruire şi educare a cunoscut cuceriri
care au îmbogăţit permanent zestrea didactică.

Învăţătorii sunt interesaţi şi preocupaţi în sporirea eficienţei învăţării şcolare,
pentru formarea la elevi a unei atitudini active şi creatoare faţă de învăţare. Această
preocupare se impune cu atât mai mult cu cât în condiţiile socio-profesionale de astăzi,
este necesar ca elevul, viitorul adult, să-şi restructureze continuu mĳloacele prin care
tinde să se adapteze la schimbările rapide şi la noutatea permanentă a vieţii în care va fi
chemat să trăiască, să gândească, să simtă şi să muncească.

Învăţătorului şcolii moderne i se cere să cunoască, la nivelul ştiinţelor actuale ale
educaţiei, teoria comunicării, a învăţării, a evaluării, teoria educaţiei, proiectarea
pedagogică etc.

E importantă abordarea unui stil nou în educarea copiilor, pentru a-l ajuta pe
elev să-şi dezvolte o imagine pozitivă de sine. Aceasta ţine de educaţia umanistă. S-a
făcut educaţie după modelul preponderent transmitiv-normativ. Dar nu e bine să vedem
fiinţa umană ca un produs social, ci ca un actor social, capabil să se resitueze mereu în
câmpul social şi gnoseologic.

Factorul esenţial al educării şcolarilor este personalitatea dascălului. El,
învăţătorul, este figura centrală a educației contemporane. De el depinde prefacerea
travaliului în clasă într-o activitate agreabilă, desfăşurată într-un mediu afectiv, cald şi
recurizant. Învăţătorul dispune de acea capacitate empatică, organizatorică şi har, el intră
cu drag în clasă, i se luminează faţa când îşi vede elevii, crede în posibilităţile nebănuite
ale celor care cresc sub ochii lui, participă cu însufleţire la miracolul creşterii inteligenţei,
el face să nască în sufletul micului şcolar dorinţa de a cunoaşte şi de a stăpâni lumea.

Învăţătorul îmbină ineditul, spontanul şi imaginarul cu efortul solicitat folosind
jocul didactic în procesul de predare-învăţare, astfel activitatea didactică devine mai
interesantă, mai atractivă. ,,Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie,
oferindu-i acestei activităţi alimentaţia necesară şi transformând realul în funcţie de
multiplele trebuinţe ale eului”.
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Incitându-l la creaţie, învăţătorul dă şansa elevului să trăiască şi să transmită
sentimente, stări afective, asimilându-i încrederea în forţele proprii. Curiozitatea, veşnic
trează şi activă, receptivitatea, sensibilitatea, imaginaţia bogată, nevoia de afirmare sunt
doar câteva elemente care pot fi exploatate.

Nu numai învăţătorul răspunde cerinţelor condiţiei umane, ci şi ceilalţi (preotul,
judecătorul, poetul, medicul ş.a.), însă fiecare în mod specific. Învăţătorul se ocupă de
dezvoltarea spirituală a omului, de implicarea lui culturală, de bogăţia lui sufletească.

Un adevărat învăţător se simte împins din interior să-şi reverse comoara lui de
gândire, preocupat să ridice societatea sub raportul moralei, ştiinței, dreptului şi
frumosului. O lume fără învăţători este o lume fără spirit, fără crez şi fără suflet, fără
voinţă şi fără libertate. Pe scurt, este o lume eşuată, ratată.

Învăţătorii nu se izolează de lume, nici nu se pierd în ambiguitatea tăcerii şi
acceptării, nu se rătăcesc printre supuşii vremurilor, printre abandonaţii şi risipitorii
timpului. Ei îşi agonisesc argumente şi motive pentru a lupta şi a învinge, pentru a face
din temelii şi întru totul. Între eşec şi izbândă ei aleg izbânda; deci, confruntarea cu
neîmplinirile lumii.

Bibliografie:
J. Piaget, Psihologia şi pedagogia, E.D.P., Bucureşti, 1972
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Cooperarea dintre familie – şcoală – biserică

Autor: Buşiu Gavrilă Cornelia Mihaela
Prof. Şcoala Gimnazială nr. 1 Mârşani, Dolj

O condiţie importantă a creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi:
şcoală, familie, comunitate. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de
alta. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt
implicaţi”(Henderson şi Nancy, 1995).3 Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a
copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează
mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. De asemenea, cercetările
confirmă că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt
parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună
frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului
delincvenţei.4 Educaţia nu este un proces de care este reponsabilă în mod exclusiv şcoala,
dar nici părinţii: este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două
părţi implicate. Pentru ca actul educaţional să fie unul de calitate, este necesară
cooperarea dintre familie şi şcoală, parteneriatul şcoală – familie fiind primul pas spre
reuşita şcolară a elevilor.

Un rol enorm în educarea şi formarea tinerei generaţii îi revine şi Sfintei
Biserici prin reprezentanţii ei, slujitori ai sfintelor altare, Biserica fiind considerată
parteneră a Şcolii în actul paideic.5 Există multe exemple de bună practică a colaborării
dintre Biserică şi Şcoală: sunt multe parohii în care preoţii au avut iniţiativa de a veni în
sprĳinul copiilor proveniţi din medii defavorizate prin organizarea unor ore de meditaţii
la română şi matematică. Tot în cadrul parteneriatelor Biserică-Şcoală-Comunitate
locală, lucrarea educativ-creştină se concretizează şi prin organizarea unor concursuri de
creaţie sau interpretare de poezie religioasă, cercuri de pictură pe sticlă, icoane etc.,
coruri de muzică religioasă. Este foarte important de amintit faptul că sub patronajul
Bisericii au fost înfiinţate centre de ocrotire a mamei şi a copilului, a celor abandonaţi
sau a celor aflaţi în prag de delincvenţă juvenilă. De asemenea, se derulează Proiectul
„Alege şcoala”, primul proiect cu fonduri europene al Patriarhiei Române, în parteneriat
cu organizaţia creştină World Vision România, ce se încadrează în linia de finanţare a

3http://www.red.isjtr.ro/docu/PRIMAR/itd_pri/01-Enus-Nicoleta-RED-
TR_Eficient_parteneriat_scoala_fam_0_4_PRI.pdf , 17.06.2020, h. 20.17
4 Adina Băran - Pescaru, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Ed. Aramis, 2004, p.
36.
5 Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Contribuţia Bisericii, a şcolii şi a familiei la formarea religios-morală a

tinerei generaţii…, p. 309.
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proiectelor strategice nr. 61, „A doua şansă în educaţie”, axa prioritară 2, domeniul
major de intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.6 Prin acest
tip de proiecte se continuă educaţia religioasă din şcoli sau din familie, Biserica
intervenind astfel în situaţia copiilor aflaţi sub risc de abandon şcolar, pentru a-i integra
comunităţii care se întemeiază pe cultura iubirii şi a comuniunii în Hristos. De asemenea,
Biserica a extins reţeaua şcolară prin înfiinţarea de grădiniţe şi şcoli primare, exemplu
fiind Grădiniţa „Buna Vestire” şi Şcoala cu clasele I-IV „Varlaam Mitropolitul”, ambele
aflate sub patronajul spiritual al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Familia, Biserica şi Şcoala, ca factori educaţionali decisivi, au responsabilitatea
de a spori cooperarea în vederea educării şi formării copiilor şi a tinerilor pentru o viaţă
armonioasă în familie şi în societate, dar şi pentru a deveni cetăţeni ai patriei cereşti,
adică ai Împărăţiei cerurilor. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe
care Familia, Biserica, Şcoala şi Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută
pe tineri să facă deosebire între valori eterne şi valori efemere şi le formează personalitatea,
învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni,
recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.7

În faţa crizei economice actuale cu efecte negative pentru Familie şi Şcoală,
Biserica îi cheamă pe părinţi, învăţători şi profesori la o conlucrare permanentă, în
spiritul comuniunii fraterne şi al solidarităţii practice, ca educaţia copiilor să devină o

preocupare comună majoră. Prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, parohiile sunt
chemate să ajute cât mai mult copiii săraci să înveţe carte, pentru viaţă, unind credinţa cu
ştiinţa şi cuvântul înţelept cu fapta cea bună. De aceea, Biserica Ortodoxă Română, prin
proiectele sale „Hristos împărtăşit copiilor“ şi „Alege şcoala!“, doreşte să refacă legătura
copiilor cu parohia, cu o comunitate vie, mărturisitoare şi rugătoare, care preţuieşte
Familia şi Şcoala. Prin aceste proiecte, Biserica se străduieşte să-i integreze pe copii în
comunităţi care se întemeiază pe cultura iubirii fraterne şi a solidarităţii practice. În mod
special, Biserica este preocupată de prevenirea abandonului şcolar în familiile sărace sau
în familiile în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar pentru diminuarea
acestuia se impune, mai mult ca oricând, colaborarea strânsă dintre familie, şcoală şi
biserică.

În continuare voi prezenta un exemplu de bună practică, o activitate
extracurriculară pe care am desfăşurat-o la ora de Religie împreună cu elevii şi părinţii
acestora.

Proiect de activitate extracurriculară

Titlul activităţii: Copii şi părinţi la ora de Religie
Durata: 2 ore

6
Ibidem, p. 310.

7https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/cooperare-benefica-intre-familie-scoala-si-
biserica-in-domeniul-educatiei-100378.html, 17.06.2020, h. 20.30.
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Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mârşani, Dolj
Scopul activităţii: creşterea implicării părinţilor în activităţile şcolii
Obiectivele activităţii:
Identificarea sfaturilor şi învăţăturilor primite de la părinţi
Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi şi copii
Optimizarea relaţiei părinte-elev-profesor

Încurajarea părinților să își asume un rol activ în învățarea copiilor
Promovarea parteneriatului şcoală-familie-biserică
Grup ţintă: clasa a IV-a
Resurse umane: profesor de Religie, elevi, părinţi
Resurse materiale: laptop, flipchart, carioci, felicitări, flori
Resurse procedurale: conversaţia, studiul de caz, jocul didactic, cântarea

religioasă
Desfăşurarea activităţii:
În prima parte a activităţii, şi elevii şi părinţii au fost împărţiţi în grupe de câte

3-4. Am audiat împreună cântarea religioasă „Trăia odată într-o căsuţă”, apoi atât
grupele părinţilor, cât şi grupele elevilor au identificat sfaturile ce reies din cântare,
precum şi consecinţele neascultării. Am analizat răspunsurile date de grupele elevilor şi
de grupele părinţilor şi am extras învăţătura morală.

În a doua parte a activităţii, părinţii au primit fişa „Cât de bine îmi cunosc
copilul?” şi au răspuns la întrebări de genul „Culoarea preferată a copilului meu este...”,
„Materia preferată a copilului meu este...”, „Când va creşte mare copilul meu îşi doreşte
să devină...” etc. În acelaşi timp şi elevii au răspuns la aceste întrebări referitoare la ei. La
final am analizat răspunsurile fiecărui părinte-copil.

Apoi, în timp ce mamele audiau cântarea religioasă „Datoria mamei”, elevii
scriau pe un bileţel trei calităţi ale mamei „Mama mea este...” urmând să le citească în faţa
clasei.

Am discutat cu mămicile despre rolul pe care îl au în educaţia copiilor şi despre
mesajul transmis de cântarea audiată.

La final, mămicile au primit felicitări şi flori din partea copiilor şi am împărtăşit
impresii despre activitate, în timp ce am servit suc şi prăjituri.

Toţi am ajuns la concluzia că ne-am simţit foarte bine, că am avut multe de
învăţat şi că ne dorim să mai desfăşurăm astfel de activităţi împreună.

Evaluarea activităţii:
Chestionare
Fotografii
Sondaje de opinie în rândul elevilor şi părinţilor
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FAMILIA FACTOR DETERMINAT CARE

MODELEAZĂ PRINCIPIILE ȘI REALIZAREA

COPIILOR

Autor : CHELBEA DANIELA GEORGINA
Profesor : LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU

Familia este un factor determinat care modelează principiile și realizarea
copiilor. Familia este o puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra
modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne influențează pe noi. Părinții
joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca
personalități. Anume din familie copilul trebuie să învețe normele morale, etice,
fiindcă familia este baza fundamentală a formării de sine. Educația trebuie să se
manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă
în strânsă legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții
să fie parteneri egali în educația copilului.

„Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale
echilibrate și prielnice dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul
existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții sunt cei care stabilesc un anumit
program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea, activitățile, jocurile,
plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil
în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de
semenii lor. Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în
dezvoltarea normală a stadiilor de viață a copilului. Un mod de comunicare liber
exprimat fără agresiune, prioritate îi permite copilului să se simtă în primul rând liber
în gândire și exprimare, în al doilea rând mai deschis spre o comunicarea cu ei și spre o
gândire matură mai timpurie.

Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea
părinților, ei trebuie să fie cât mai atenți la tot ce face copilul lor, spre exemplu să fie
prezenți la activitățile în care participă copii lor, să fie interesați de hobyurile copiilor
lor, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât mai mult timp împreună
familia lor cu copii, aă iasă mai des împreună la o plimbare sau la o distracție.
Participarea afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața
acestora, le dau liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil
la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu să
se apeleze la măsuri autoritare și drastece deoarece ele produc blocaje psihice și
dezadaptare socială.

Un factor nu mai puțin important în educarea copiilor și care influențează
chiar și asupra dezvoltării fizice a copilului sunt „mesele luate împreună cu familia”.
Familiile care mănâncă împreună, la aceeaşi masă şi în acelaşi timp, de cel puţin patru
ori pe săptămână au tendinţa de a consuma hrană mai sănătoasă. Concluzia aparţine
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unui studiu realizat de nutriţionişti şi psihologi de la Penn State’s College of
Agricultural Sciences. Menţinerea relaţiilor şi a ritualurilor de familie este o parte
importantă a unui comportament familial sănătos şi, în acelaşi timp, mesele luate
împreună duc la consolidarea acestor relaţii.

Nu degeaba se spune că „ cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în
dezvoltarea copilului, aceștia îi formează personalitea și modul de comportare pe care
îl au copiii în viitor.

Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea
influențează și modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză,
psihologia socială și sociologie susțin că familia este: adevăratul laborator de formare a
persoanei.

Studiu de caz

Consiliul oraşului X se angajează să sprĳine şi să încurajeze părinţii să se
implice în mod activ în educaţia copiilor lor. Se pornește de la premiza că dacă
familiile, şcolile şi copiii lucrează împreună, se pot reduce diferenţele între nivelul de
educaţie şi se poate îmbunătăţi sănătatea şi bunăstarea, ajutându-i pe toţi copiii din
orașul X să obţină rezultate mai bune.

De ce a fost important ca părinții sa fie implicaţi în educaţia copilului?

Studiile arată că şansele copilului de a creşte, de a se dezvolta şi de a obţine
rezultate mai bune cresc pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia copilului.

„Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este mai
important decât orice alt factor...” Desforges 2003

Părinţii şi familiile au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor,
comportamentului şi reuşitelor copilului. Un copil îşi petrece mai puţin de 20% din
timp la şcoală şi peste 80% din timp în compania părinţilor, a familiei şi a altor membri
ai comunităţii – de aceea este importantă colaborarea între părinţi, şcoală şi
comunitate.

Cum se implica părinții ?

Părinţii joacă un rol cheie în colaborarea cu şcoala pentru beneficiul educaţiei
copilului.

Printre diferitele moduri de implicare a părinților se numără a veni la şcoală
pentru a lăsa sau a lua copilul, a fi prezent la sedinţele cu părinţii, a participa la
evenimentele şcolare, a face voluntariat în clasă, a primi rapoarte, a împărtăşi
imformaţii privitoare la sănătatea şi bunăstarea copilului şi a sărbători reuşitele. Dar
toate acestea reprezintă doar începutul.
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Implicarea înseamnă de asemenea ca părintele să joace un rol activ în educaţia
copilului acasă. În alte cuvinte, părintele are un impact pozitiv prin:
• încurajarea copilul să aibă o atitudine pozitivă şi curioasă cu privire la învăţat în
orice mediu, acasă, la şcoală şi în comunitate
• asigurarea de prezenţa la şcoală, punctualitate şi respectarea unor obiceiuri pozitive
• încurajarea copilul să aibă interese variate ca de exemplu hobby-uri, activităţi
extraşcolare şi activităţi comunitare
• participarea în activităţile şcolare în cât mai multe feluri posibile – oferind-și
abilităţile, timpul şi împărtăşirea preocupările
• solicitarea de informaţii pentru părinte sau pentru educaţia copilului, permițând
astfel susținerea acestuia.
• conversația cu copilul despre viitorul, speranţele şi visurile lui/ei.

Cum sprĳină consiliul local al orașului X ?

Strategia de implicare a părinţilor implementată de consiliului oraşului X
identifică şase aspecte cheie în care părinţii, şcolile şi comunitatea pot colabora pentru
a spori implicarea parentală în educaţia copiilor. Cele şase aspecte vizate sunt:

1. Comunicare

Comunicarea eficace este esenţială pentru stabilirea unor relaţii pozitive. In
acest context s-a asigurat ca fiecare persoană să fie binevenită, apreciată şi respectată.
S-a asigurat că toate comunicările din partea părinților folosesc un limbaj clar şi
simplu, folosind traduceri atunci când acestea sunt relevante contextului, punctuale şi
uşor accesibile fără jargon.

2. Sprĳin pentru părinţi

Meseria de părinte este una dintre cele mai importante şi, de asemenea, una
dintre cele mai dificile. Creşterea copiilor poate fi un rollercoaster fizic şi emoţional.
Părintele știe că are parte de sprĳin, se simte apreciat/ă, încrezător/toare şi ştie că are
posibilitatea de a contribui la educaţia copilului .Consiliul local al orașului X asigură
acces la informaţii, servicii şi resurse care pot sprĳinii părinții individual şi ca familie
acasă.

3. Învăţarea împreună – acasă, la şcoală şi în comunitate

Pentru a putea ajuta copilul să reuşească, părintele trebuie să ştie şi să înţeleagă
ce învaţă copilul, cum învaţă şi cum poate să îl/o sprĳine în vederea progresului.

Învăţarea împreună în familie este distractivă, încurajând şi dezvoltând abilităţi
pe care copilul le va folosi mai târziu în viaţă. Împreună cu părinții consiliul local ,
oferă mai multe oportunităţi de a a lua parte la învăţare printr-o serie largă de
activităţi. Scopul este să sprĳine părinţii şi copiii să înveţe împreună atât acasă cât şi la
şcoală.
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4. Luarea de decizii

Se crează oportunităţi pentru a se asigura că opiniile părintilor sunt ascultate şi
incluse în deciziile care afectează în mod direct educaţia, sănătatea şi bunăstarea
copilului. In acest context în şcoali funcționează un consiliu / o voce activă a
părinţilor care reprezintă şi ia în considerare punctul de vedere al acestora cu privire
la orice aspect al vieţii şcolare.

5. Voluntariat

Ca voluntar, părintele reprezintă un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul
aduce beneficii pentru toată lumea. Prin oferirea timpului, abilităţilor şi cunoştinţelor,
părintele, sprĳină şi îmbunătește calitatea educaţiei oferite de către şcoală. De
asemenea, voluntariatul oferă o perspectivă asupra modului de lucru al şcolii şi
permite părintelui să devină un partener în educaţia copilului. Voluntariatul prezintă
şi oportunităţi pentru dezvoltarea de noi abilităţi şi experienţe care devin benefice
pentru propria educaţie şi dezvoltare a părintelui.

6. Colaborarea cu comunitatea

Ştim că fiecare comunitate este unică – fiecare are la dispoziţie un arsenal de resurse
care pot oferi sprĳin şi oportunităţi pentru copii şi pentru familiile lor. Prin utilizarea
resurselor comunităţii, familiile şi şcoala iși creează şi iși împărtăşesc experienţe
benefice copiilor şi familiilor.
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1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe,
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4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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“ RELAŢIA GRĂDINIŢĂ- FAMILIE NU POATE

PRODUCE, SINGURĂ, COPII DE SUCCES”

Prof. înv. preșcolar Cherciu Marioara
Grădinița cu P.P.Nr. 15, Focșani, Vrancea

“Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale.”
Carl Jung

Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este
primul educator al copilului şi cu cel mai mare potenţial modelator. În România, ca şi în
întreaga lume angrenarea familiei şi responsabilizarea ei în educarea copilului este
fundamentală pentru reuşita oricărui program educativ. Activitatea derulată de un
program de educaţie, oricât ar fi de bine gândită şi sprĳinită de mĳloace bogate, nu este
eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în
grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică
programul educativ desfăşurat în grădiniţă.

S-a constatat în ultimii ani că, de cele mai multe ori, gradul de interes şi implicare a
părinţilor în activitatea instituţiei de învăţământ este direct proporţională cu rezultatele
obţinute de către copii în procesul didactic. Există un raport strâns între capacitatea de
adaptare a copilului la programul grădiniţei şi educaţia primită de copil în familie.

Aspectele evidenţiate constituie doar câteva argumente care impun ca educaţia
preşcolară să aibă la bază un parteneriat activ şi eficient între părinţi şi instituţia
preşcolară – ca doi poli de rezistenţă ai educaţiei preşcolare .

Parteneriatul constituie o formă de colaborare şi cooperare între instituţii şi
persoane care urmăresc realizarea aceluiaşi scop, o încercare de sincronizare şi
armonizare a cerinţelor mai multor factori educativi în vederea realizării unor interese
comune. Instituţiei preşcolare îi revine rolul coordonator în cadrul relaţiei de parteneriat
cu familia. Acest rol derivă din faptul că grădiniţa este o instituţie specializată, cu cadre
didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei preşcolare .

Preocupată de sporirea capacităţii de implicare a părinţilor în demersul formativ-
educativ al grădiniţei am demarat, în anul şcolar trecut, programul de parteneriat
educaţional cu părinţii : „ÎMPREUNĂ VOM REUŞI”.

Consultaţi în alegerea opţionalelor la nivelul grupei şi în unele probleme cu care se
confruntă grădiniţa, părinţii s-au simţit parteneri direcţi în activitatea de educare a
propriilor copii.

Reuşita activităţii instructiv-educative din grădiniţă este condiţionată de
cunoaşterea, susţinerea şi întărirea venită din partea familiei. La nivelul grupei s-au
derulat şedinţe de tipul meselor rotunde, dezbateri şi informări cu scopul familiarizării
părinţilor cu modalităţile de extindere şi exersare a procesului de învăţare şi acasă.
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Activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante în educarea copiilor
preşcolari. Antrenând părinţii în pregătirea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi
munca educatoarei va fi substanţial diminuată, iar părinţii se vor simţi valorificaţi,
talentele şi cunoştinţele lor fiind fructi-ficate.

Relaţia de parteneriat grădiniţă-familie se bazează, în primul rând pe asigurarea
unei condiţii de bază: cunoaşterea de către educatoare a familiei copiilor, a
caracteristicilor ei, a potenţelor educative de care dispune.

În vederea cunoaşterii mai multor aspecte ale vieţii de familie am urmărit
cunoaşterea familiei copilului sub diverse aspecte: încadrarea în muncă, tipul de relaţii
dintre părinţi, natura relaţiilor dintre copiii şi părinţi, modul de exercitare al autorităţii
în cadrul familiei . Cunoaşterea familiilor a îmbrăcat forme variate: chestionare, şedinţe,
antrenarea părinţilor în activităţi organizate în grădiniţă.O atenţie sporită am acordat
stabilirii unui program comun de educaţie în grădiniţă şi în familie. Fără stabilirea unui
sistem unitar de cerinţe în grădiniţă şi în familie, colaborarea dintre cei doi factori
educaţionali ar rămâne fără rezultatele scontate. Am încercat să conving părinţii că
cerinţele care stau în faţa preşcolarilor trebuie continuate în familie.

De multe ori părintele se află în situaţia de a nu şti care este modalitatea cea mai
recomandată de intervenţie în raporturile sale cu copilul. Apelând la educatoare pentru
un sfat, părintele speră să găsească rezolvare la dilema sa. În vederea informării părinţilor,
a achiziţionării de către aceştia a unor informaţii şi cunoştinţe referitoare la dezvoltarea
copiilor am planificat un program de consiliere a părinţilor. Studiind articolele care le
sunt supuse atenţiei părinţii au prilejul de a-şi îmbunătăţi relaţia cu copiii şi sunt
încurajaţi în promovarea unei atitudini corecte şi moderne în educarea copiilor.

Rezultatele derulării programului „ÎMPREUNĂ VOM REUŞI” s-au făcut simţite în
întregul proces didactic din grădiniţă. Evaluarea programul s-a realizat în două moduri:
informal printr-un proces continuu de feed-back realizat prin discuţii permanente cu
părinţii, aprecieri din partea lor, critici şi sugestii și formal prin utilizarea tehnicii
chestionarului aplicat atât părinţilor, cât şi educatoarelor, constând în întrebări
referitoare la activităţile desfăşurate.

Urmare a acestei evaluări am solicitat părinţii să facă propuneri şi recomandări
pentru îmbunătăţirea activităţii de parteneriat familie – grădiniţă, urmând ca pe viitor
programul să fie reluat în condiţii îmbunătăţite..

Programul Naţional de educaţie a părinţilor „Educaţi aşa!”, a fost primit cu mult
interes şi simţ de răspundere de către educatoarele de la grădiniţa noastră şi s-a bucurat
de un real succes în rândul părinţilor din grădiniţă, şi nu numai. Părinţii care au
participat la cursuri şi-au reevaluat modul de intervenţie în raporturile lor cu copiii, au
încercat să transpună în practică abilităţile dobândite pe parcursul cursului.

Indiferent de forma pe care o îmbracă, colaborarea dintre familie şi grădiniţă
trebuie să respecte anumite principii deontologice care au darul apropierii dintre cei doi
factori decisivi în educarea preşcolarului: să fie o comunicare bilaterală clară, sinceră şi
consistentă care să urmărească binele copilului şi să abordeze cât mai realist situaţiile;
acceptarea fiecărui părinte şi considerarea lui ca un partener important în formarea
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copilului; asigurarea unei comunicări eficiente, constructive şi bazată pe
confidenţialitatea asigurată de către educatoare;

Toţi copiii beneficiază de pe urma unei relaţii parteneriale pozitive dintre familie
şi grădiniţă. Colaborările cu părinţii, indiferent de forma pe care o îmbracă, au darul de a
asigura succesul fiecărui copil, de a ajuta copiii să se integreze mai uşor într-o comunitate
de orice fel.

Grădiniţa este o instituţie care are rolul de a oferi sprĳin educativ pentru copii şi
părinţi, ea este terenul unor demersuri educative din care are de învăţat şi trebuie să se
simtă valorizat fiecare beneficiar – copil, părinte şi educatoare.

Conceperea şi realizarea proiectelor de parteneriat educaţional cu familia este o
nouă provocare la care noi, educatoarele trebuie să răspundem demonstrând competenţe
specifice managementului de proiect.

O grădiniţa prietenoasă creează climatul tuturor implicărilor părinţilor, care
înseamnă toate activităţile care cuprind asigurarea necesităţilor fundamentale şi a
siguranţei de sine a copilului ca şi elaborarea direcţiilor de organizare şi sprĳin financiar
a grădiniţei .

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PARTENERIATULUI

- Vă invităm să ne cunoaştem, în grădinița noastră!
- Să ne cunoaştem drepturile şi îndatoririle.
- Vă cunoaşteţi copiii?
- Să eliminăm împreună violenţa în rândul copiilor!
- Este relaţia dintre copil şi părinte o problemă rezolvată?
- Cum, cât şi când să ne ajutăm copiii?

Parteneriatul cu familia în această sferă de acţiuni s-a concretizat an de an în
manifestări.

O colaborare importantă este şi colaborarea cu cabinetele de asistenţă pedagogică
prin care se urmăreşte o educaţie eficientă şi o dezvoltare optimă a personalităţii
copilului prin armonizarea comportamentului acestuia.

Însă, numai parteneriatul grădiniţă- familie nu ajunge, în învăţământul preşcolar
avem nevoie de mai mult ajutor şi implicare din partea tuturor cetăţenilor, instituţiilor
şi firmelor pentru suplimentarea de fonduri şi aducerea de oportunităţi. Astfel, am
iniţiat un parteneriat cu Primăria prin care am urmărit rezolvarea unor necesităţi,
precum amenajarea parcului de joacă din curtea grădiniței.Un alt parteneriat pe care l-
am iniţiat s-a adresat Poliţiei ce s-a implicat în acţiuni de informare şi demonstrare
concretă, pe bază de imagini înregistrate, vizând norme de conduită rutieră şi pietonală
pe înţelesul preşcolarilor.Pornind de la importanţa educaţiei pentru sănătate, au loc cu
regularitate întâlniri cu asistenta medicală şi cu medicul şcolar, care urmăresc evoluţia
stării de sănătate a copiilor şi aplică diverse procedee pentru verificarea însuşirii şi
aplicării deprinderilor igienico- sanitare de către copii, în grădiniţă şi în familie.
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Pentru activitatea de educaţie religioasă, întâlnirile şi convorbirile regulate cu
preotul au constituit un factor de apropiere de Biserică şi de spiritualitate, ceea ce a
creat baza pentru înţelegerea fenomenului de credinţă şi a importanţei acesteia pentru
sănătatea sufletului.

Pentru a cunoaşte modul de acţionare în caz de incendiu am încheiat un parteneriat
şi cu pompierii.

O altă colaborare importantă este colaborarea grădiniţă- şcoală care se bazează pe
continuitatea în obiectivele urmărite, în conţinuturi, în mijloacele de realizare a
sarcinilor la nivel instituţional.

Concluzia este: IMPLICAREA ÎNTREGII COMUNITĂŢI în educarea copilului
preşcolar constituie cheia succesului viitor în adaptarea şcolară. Este primul pas către o
educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului.
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� Alexandra Mateiaş, (2003) "Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii",
"Ghid de parteneriat şi consiliere", Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti;

� „Creativitatea în învăţământ: ,,Şcoală-familie-comunitate”(2004)", Ed.
Terra, Focşani;

� „EDUCAŢI AŞA", NETHERLAND INSTITUTE FOR CARE &
WELFARE, FUNDAŢIA COPIII NOŞTRI



44

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

DE CE AU NEVOIE COPII DE LIMITE ?

Prof. înv. primar Ciorîcă Adelina
Șc. Gimn.nr.2 Remuș

Misiunea de părinte nu are de-a face doar cu prezentul. Prin educație copilul este
pregătit pentru viitor. Creșterea copiilor presupune cu siguranță, multe și diverse
intervenții. Există situații în care trebuie să stai la distanță, să ajuți sau să fii strict. Să ne
punem însă întrebarea : Ce scop are ceea ce fac eu? Sau poate, ca părinte acționez așa
datorită copilăriei pe care am avut-o, personalității mele, unei nevoi de moment ori
fricilor mele.

Reușita la școală, la serviciu în dragoste depinde de abilitățile de care dispune copilul
înăuntrul lui. Modul în care își va trăi viața o persoană depinde în mare măsură de
caracterul unei ființe. Adesea, în ciuda dificultății circumstanțelor în domeniile în care
avem forță lăuntrică, prosperăm. Dar în domeniile în care nu avem forță lăuntrică, ne
blocăm sau nu reușim. Dacă se ivește în viață un moment dificil în care e nevoie de
răbdare și de capacitatea de a amâna recompensa iar copilul nu dispune de aceste
caracteristici, va eșua.

Caracterul este aproape totul. Vom folosi acest termen pentru a desemna ceea ce
este cu adevărat o persoană. Caracterul reprezintă structura sa morală, abilitățile sau
inabilitățile sale, felul în care își duce sarcinile la capăt, modul în care se raportează în
relațiile sale. Unul dintre scopurile principale ale creșterii copiilor este de a-i ajuta să-și
dezvolte caracterul care le va asigura viitorul. Dacă viitorul este determinat de structura
caracterială a cuiva, atunci creșterea copiilor trebuie să se axeze pe a-i ajuta să-și
dezvolte acel gen de caracter care să-i conducă prin viață în mod productiv și cu bucurie.

Caracterul întotdeauna se formează în contextul relațiilor. Principiile conform
cărora vor trăi mai târziu copiii, sunt obișnuințele pe care și le formează la începutul
vieții. Așadar, rolul părintelui în dezvoltarea elevului nu poate fi supraestimat. Copiii nu
se nasc cu limite. Elevul trebuie să înțeleagă pentru ce anume să-și asume
responsabilitatea și pentru ce nu trebuie să se simtă responsabil, să știe să se definească.
Dacă știe că lumea pretinde din partea lui să-și asume responsabilitatea pentru propria
persoană, atunci poate învăța să trăiască la nivelul acestor expectanțe, reușind să se
descurce bine în viață.

O descriere corectă a copiilor este aceea că ei sunt niște omuleți care nu se
controlează pe ei înșiși, dar vor să-i controleze pe cei din jurul lor. Ei vor ca mama și tata
să-și schimbe cerințele, nu vor să se țină pe ei înșiși sub control sau să se adapteze
cerințelor mamei sau tatălui. Dacă elevul crește într-o relație care-l bulversează cu
privire la limite și cu privire la limitele altora, el nu obține stăpânirea de sine de care are
nevoie pentru a naviga prin viață.

Elevii interiorizează limitele pornind de la disciplina care le vine din exterior și de la
relațiile cu ceilalți. Pentru ca micuții să înțeleagă care sunt aspectele pentru care sunt
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responsabili și să poată învăța cine sunt, părinții trebuie să stabilească limite clare în
relațiile cu ei și să se raporteze la copii lor astfel încât să-i ajute să învețe care le sunt
propriile limite.

Atunci când știm unde se află limitele unei persoane știm la ce ne putem aștepta din
partea persoanei respective. Stăpânirea de sine, responsabilitatea, libertatea, dragostea
este esența limitelor. Din punct de vedere legal părintele răspunde de copil, se îngrĳește
de el, îl apără. Micuții nu posedă înțelepciunea necesară pentru a-și conserva propria
viață și a se proteja. Ei nu disting între bine și rău, bine și mai bine, pericol și siguranță,
viață și moarte.

Ei nu se gândesc la consecințele propriilor acțiuni, doar la satisfacțiile imediate.
Așadar, pe când își explorează și își descoperă propriile limite, se expun pericolelor.
Lucrul esențial care-i lipsește copilului este înțelepciunea iar aceasta nu vine decât prin
experiență. Dacă dispune de prea puțină libertate pentru a câștiga experiență, copilul
rămâne pentru totdeauna un copil. Dacă dispune de prea multă libertate este în pericol
să-și facă rău. Una dintre sarcinile majore ale creșterii unui copil este reprezentată de
stabilirea unui echilibru între libertate și limite.

Părinții au obligația să-și apere copiii de pericol și să le protejeze viața. Tutorele/
părintele asigură creșterea, sănătatea, siguranța copilului. Pentru a îndeplini acest rol, cel
mai adesea se folosesc de limite. Cu scopul de a asigura protecția copilului ei impun
limite libertății și le aplică. În urma acestui proces, copilul devine treptat capabil să-și
poarte singur de grijă și interiorizează limitele sub formă de înțelepciune.

Copiii nu se nasc cu capacitatea de a se autodisciplina, așadar ei trebuie ’’disciplinați
din exterior’’. Persoana adultă care ghidează copilul se îngrĳește ca lucrurile să fie făcute,
cerințele și expectanțele să fie îndeplinite iar scopurile să fie atinse. Părinții le pun
copiilor la dispoziție această disciplină exterioară, prin faptul că se asigură de
îndeplinirea îndatoririlor imediate și de trăirea la nivelul așteptărilor importante pentru
creșterea lor.

Părintele creează disciplina respectivă prin prin controlul resurselor, prin învățare,
corectare, mustrare, aplicarea consecințelor, menținerea ordinii și formarea
deprinderilor. Pentru atingerea scopurilor propuse este necesar ca părinții să vegheze
munca zinică, sârguincioasă atât de necesară.

Copiii trebuie să învețe cum să primească și să utilizeze ceea ce li se dă. Ei vin pe
lume fără resurse, nu știu unde se află hrana, cum să obțină banii pentru procurarea celor
necesare, cum să se adăpostească. Au și nevoi nemateriale, cum ar fi: nevoia de dragoste,
sprĳin și cunoaștere, creștere spirituală, înțelepciune, însă nu știu cum și le-ar putea
satisface. La început părintele este sursa oricărui lucru bun pentru copil, progresiv însă,
ei îi acordă copilului independența necesară pentru a obține pe cont propriu ceea ce are
nevoie.

Dacă părinții dăruiesc fără limite, copiii ajung să devină egoiști și pretențioși, să se
creadă îndreptățiți să primească. Nemulțumirea devine astfel o trăsătură de caracter.
Când părinții țin prea strâns resursele sub control, copiilor nu li se mai dezvoltă speranța
necesară pentru atingerea scopurilor care aduc cu ele recompense gratifiante. Atunci
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când adoptăm o poziție clară în privința limitelor, ei au o șansă în plus să își însușească
motivația, deprinderea, nevoia și scopul de a trăi o viață responsabilă, iubitoare, integră
și împlinită atât pentru el cât și pentru ceilalți.

BIBLIOGRAFIE: Dr.Henry Cloud și Dr. John Townsend, LIMITEPENTRU COPII, Ed.Elpis, 2014.
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PROIECT DE PARTENERIAT

EDUCAŢIONAL „MODELE BUNE DE

URMAT” CU FINANŢARE DIN SURSE

EXTRABUGETARE

Codruţa Gabriela Mihail

Profesor „Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Pitesti

•
DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
Pentru elevi:
• educaţie pentru dezvoltarea
personală Pentru părinţi:
• educarea părinţilor pentru dezvoltare personală

❖ TIPUL DE PROIECT:
• Parteneriat şcoală – familie- comunitate

❖ COORDONATOR PROIECT:
• Învățător , Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Pitesti
• ECHIPA DE PROIECT:

➢ Profesor limba engleză ;
➢ Profesor religie ;
➢ Profesor de educaţie fizică

❖ PARTENERI:

• CENTRUL CULTURAL
PITEŞTI Reprezentat prin:
Director

• BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DINICU GOLESCU”
ARGEŞ Reprezentată prin: Director

• MUZEUL JUDETEAN ARGEŞ
Reprezentat prin: Director .

❖
ARGUMENT:

În școală și în societate ,,Modele bune de urmat” sunt acelea care ne călăuzesc pașii oricând nu

cunoaștem drumul. Ele trebuie să facă parte din programul de educaţie al copilului. Pot ajuta și
îndruma pe elev să-şi dezvolte caracterul, comportamentul civilizat în orice situație,
respectul de sine, încrederea în propria persoană. Orice model demn de urmat e potrivit
a fi prezentat,preluat și învățat, atâta vreme cât formează comportamente frumoase,
civilizate, manierate, demne de luat în seamă.Totodată, un model artistic ce urmează a
forma priceperi, deprinderi, abilități, poate cotribui la formarea armonioasă a
personalității și caracterului elevilor.
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Orice elev trebuie să învețe mai mult, din modelul comportamental al adulților, acolo
unde aceștia pot și reprezintă un model demn de urmat, iar atitudinile lor impun respect și
admirație față de tot ceea ce întreprind în viață, la serviciu, în societate. Dorim să avem elevi
manierați, bine educați, în pas cu noile schimbări ale tehnologiei, păstrători de tradiții și
obiceiuri locale și naționale, pasionați de tot ce le putem oferi prin bunul exemplu propriu,
într-un cadru instituțional care să-i determine să dorească autoformarea și autodepăsirea
limitelor bunului gust, bunului simț, bunelor practici și bunelor maniere. Toate acestea, le
dorim exersate în acest
proiect, care își propune preluarea unor modele bune de urmat, a unor exemple pozitive în
viața fiecărui elev, pentru o adaptare mai rapidă la regulile de conduită pe care societatea le
impune.

Proiectul de faţă îşi propune activităţi comune elevi-familie-comunitate, cu scopul de
a informa, forma şi dezvolta deprinderi, priceperi, abilități, comportamente elevilor
clasei I B, implicaţi în acțiunile derulate în cadrul acestuia.

Activităţile interactive dintre copii-familie-profesor vor contribui la însuşirea unor
comportamente, tehnici de lucru, obiceiuri, tradiții, bune maniere acasă, la şcoală şi în
societate.

❖
SCOPUL PROIECTULUI:

• Informarea elevilor clasei I B, însușirea și aprofundarea cunoștințelor, însuşirea,
aplicarea şi utilizarea modelelor bune de urmat acasă, la şcoală şi în familie,a
elevilor clasei IB şi a familiilor acestora.

❖
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Cunoașterea și utilizarea unui limbaj adecvat și comportament manierat în orice
împrejurări date.

• Păstrarea și respectarea normelor civilizate, utilizând un model adecvat acasă și
în societate.

• Dezvoltarea unor comportamente relaționale în cadrul familiei și al grupurilor
sociale.

• Dezvoltarea capacității de comunicare și de asumare a responsabilității.

❖
REZULTATE AŞTEPTATE:

• Practicarea unor comportamente civilizate, în orice împrejurare: acasă, la şcoală,
în familie.

• Implicarea familiei în toate activităţile proiectului, în vederea întăririi relaţiei
dintre şcoală-familie-profesor.

• Confecționarea unui portofoliu cu materialele realizate.
• Elaborarea unui CD/DVD cu fotografii şi/sau filme din timpul desfăşurării

activităţilor.
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• Realizarea Revistei clasei IB, cu prezentarea activităților derulate în cadrul
proiectului.

❖
GRUPUL ŢINTĂ:

• Elevii clasei IB, de la Şcoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Pitesti, familiile
copiilor , cadrele didactice şi reprezentanţii comunităţii locale implicate în
proiect.

RESURSE:
• Resurse umane :

- elevii clasei IB;
- consiliul profesoral al clasei IB;
➢ Profesor limba engleză ;
➢ Profesor religie ;
➢ Profesor de educaţie fizică ;

- părinţii sensibili la idee, doritori de a susţine aplicarea proiectului;
- membrii comunităţii locale şi judeţene.
• Resurse temporale :

- durata proiectului : 03.05.2018-15.07.2019
• Resurse financiare:

- contribuţii părinţi;
- autofinanţare;
- sponsorizări şi donaţii .
• Resurse materiale:

- Informaţionale : cărţi , reviste , casete video , albume , colecţii , site-
uri Internet;

- Rechizite şi materiale de birotică;
- Laptop , imprimantă, diplome prntru elevi, părinţi şi parteneri.

❖
MEDIATIZARE:

• Prezentarea proiectului în comisiile metodice ale învăţătorilor si
profesorilor din şcoală;

• Analize periodice ale etapelor proiectului;
• Mediatizarea în presa locală şi revista şcolii şi a clasei.

❖
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR:
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Nr. ACTIVITATEA PERIOADA LOCUL PARTICIPANŢI
crt. DESFĂŞURĂRII
1 MODLE BUNE DE URMAT Mai 2018 Sala de clasă Elevii

Argument în favoarea modelelor Muzeul Judetean Părinţii
bune de urmat Parcul Profesorii clasei

• Comportamentele civilizate în Tineretului Psihologul şcolii
școașă și în societate Orășelul copiilor

• Istoricul bunelor practici pentru Cofetărie
elevi

• Reguli prețioase ce pot fi urmate în
viață

2 SFATURI PENTRU ELEVI ȘI Iunie 2018 Sala de clasă Elevii
PĂRINȚI Clubul Elevilor Părinţii

• Dialogul prietenos Biserica „Sf. Profesorii clasei
• Biletul Gheorghe” Director
• Scuzele în diferite situații
• Colaborarea
• Munca în echipă

3 ÎN FAMILIE Septembrie- Sala de clasă Elevii
• Mediul familial octombrie Parc Lunca Părinţii
• Comportamentului adecvat la masă 2018 Cofetărie Profesorii clasei
• Abordarea și întreruperea unei În vizită la Director adjunct

conversații Amara,acasă la
un coleg

4 LA ŞCOALĂ Noiembrie – Sala de clasă Elevii
• Salutul politicos decembrie În cartierul școlii Părinţii
• Drumul spre școală 2018 și împrejurimi Profesorii clasei,
• Comportamentul în recreație Consilierul
• În timpul orelor de curs educativ

5 LA JOACĂ Ianuarie– Sala de clasă Elevii
• La aniversare februarie Parcul Părinţii
• În parc 2019 Tineretului Profesorii clasei
• Cum îmi aleg prietenii de joacă

Casa de cultură a• La cinematograf
• La teatru sindicatelor
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6 ÎN SOCIETATE Martie 2019 Sala de clasă Elevii
• Pe stradă Biblioteca Părinţii
• În drumeție Județeană Profesorii clasei
• La Bibliotecă Muzeul Judetean Primarul
• În vizită la un prieten Municipiului
• La muzeu
• Suntem un grup în orice

împrejurare?
7 DEPARTE DE CASĂ Aprilie 2019 Sala de clasă Elevii

• Drumeția Pădurea Trivale Părinţii
• Excursia de o zi București Profesorii clasei
• La Grădina Zoologică
• În tabără

8 OCAZII SPECIALE Mai 2019 Sala de clasă Elevii,Părinţii
• Petrecerea zilelor festive Clubul elevilor Profesorii clasei

9 CONCURS Iunie 2019 Sala de clasă Elevi,Părinţi
• Sunt un exemplu bun de urmat? Centrul Cultural Profesorii clasei

Directorii şcolii
Consilierul
educativ

❖ EVALUAREA PROIECTULUI:

Se va realiza urmărind calendarul activităţilor proiectului. Claritatea
şi accesibilitatea cunoştinţelor transmise elevilor, modelele
comportamentale, activităţile, participarea activă a elevilor şi părinţilor
la acțiunile derulate, rezultatele obţinute , măsurabile, în urma aplicării
chestionarelor pentru copii şi părinţi, precum şi participarea la
activitatea competițională finală, vor duce la pregătirea teoretică şi
practică a acestora, pentru a demonstra însușirea unor modele bune de
urmat: acasă, la şcoală şi în societate.
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Cauzele neefectuării temelor pentru acasă – efect al

lipsei de comunicare între familie şi şcoală?

prof.înv.primar Colpoș Mirela
Școala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comănești, jud. Bacău

În unele familii, temele pentru acasă nu constituie o problemă deosebită. Pentru
copii, a-şi face temele nu este un lucru prea interesant, mai ales în comparaţie cu a vorbi
la telefon, a schimba mesaje pe ale internet, a privi la televizor, a asculta muzică sau a
practica un sport. Avantajele pe termen lung ale unor obiceiuri bune referitoare la
învăţat, ale faptului de a-şi face temele pentru a lua note mai bune, de a învăţa mai bine
pentru a obţine ceea ce-şi doresc sunt foarte greu de explicat, mai ales când copiii au la
îndemână ceva mult mai atrăgător. Este foarte greu de crezut că elevii îşi vor face temele,
mai degrabă la materiile pentru care manifestă mai puţină înclinaţie, decât la materiile la
care se pricep. Nici una dintre cele două situaţii nu este prioritară, ba mai mult, în
ambele cazuri, pot evita să-şi facă temele, deşi din motive diferite: în primul caz, din lipsă
de încredere sau din frustrare, iar în celălalt caz, dintr-o încredere exagerată în sine şi din
plictiseală. Atât părinţii, cât şi profesorii ştiu că mulţi elevi – poate chiar majoritatea – nu
fac tot ceea ce le stă în putinţă şi nu-şi folosesc pe deplin capacităţile. În special la şcolarii
mici, o metodă de a-i determina pe copii să obţină rezultate mai bune este aceea de a-i
ajuta să se organizeze mai bine, să asculte şi să se concentreze mai mult, să-şi focalizeze
energia în aşa fel, încât să-şi facă temele într-un mod eficient şi într-un timp cât mai
scurt. Date fiind nenumăratele sarcini şi presiuni contradictorii cu care se confruntă
copiii, părinţii îi pot ajuta să-şi dezvolte măcar capacitatea de a se organiza. Primul pas al
organizării ar fi ca ei să ştie ce au de făcut, de ce resurse au nevoie şi când trebuie
efectuată tema.

În decursul activităţii la catedră s-au depistat unele cauze ale neefectuării temelor
de către elevi. Între aceste cauze enumerăm:

1. neprecizarea (omiterea sau neprecizarea clară) a instrumentelor sau
tehnicilor de lucru;

2. nespecificarea importanţei temei, a rolului ei în fixarea sau îmbogăţirea
cunoştinţelor specifice;

3. plictiseala – acelaşi tip de temă sau modalitate de realizare care solicită
elevului acelaşi tip de capacităţi sau deprinderi nu mai prezintă interes şi
plictiseşte;

4. existenţa unor concepţii ( datorate familiei sau altor factori educativi)
potrivit cărora elevul trebuie să-şi facă temele selectiv, pe diverse criterii sau
superficial (din lipsă de timp, de exemplu);
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5. obişnuinţa elevului de a nu-şi face temele;
6. volumul temelor pentru acasă care favorizează sau determină apariţia şi

menţinerea atitudinii negative faţă de efectuarea temelor;

De multe ori ne întrebăm în ce măsură părinţii trebuie să intervină în efectuarea
temelor. Sunt unii dintre ei care, din dorinţa de a-şi ajuta copiii, depăşesc anumite limite,
dându-le îndrumări greşite ca urmare a faptului că, fie nu dispun de cunoştinţele de
psihologie şi pedagogie necesare, fie le oferă alte moduri de rezolvare învechite, eronate.
Există copii cărora părinţii le rezolvă temele şi ei nu fac altceva decât să le transcrie.
Aceste teme nu au nici o valoare, nu se notează, dar, mai mult, derutează şi înşeală
părerea elevului despre sine. Unii părinţi îşi compară copiii cu colegii lor după diferite
criterii ajungându-se la concluzia că evaluarea nu a fost tocmai justă. Alţi părinţi, încă
din clasa I, din dorinţa de a-i învăţa pe copii să citească şi să scrie cât mai repede, îi
împovărează pe aceştia cu teme suplimentare, cu obligaţii de prisos. Ei îi obligă pe copii
să facă mai întâi temele în ciornă, să le refacă de mai multe ori şi apoi să le treacă în
caietul de teme. De exemplu, dacă învăţătorul le dă ca temă pentru acasă două coloane de
exerciţii, părinţii îi obligă să rezolve patru coloane, sau dacă învăţătorul le cere ca temă să
copieze un text de trei propoziţii, părinţii îi obligă să scrie şase. Toate aceste obligaţii în
plus micşorează timpul liber al copilului, îi poate dăuna sănătăţii, minimalizează atracţia
şi interesul copilului pentru învăţătură.

O altă cauză ar fi absenţa unui regim raţional în stilul de viaţă şi în activitatea
copilului în familie. Copilul care nu are în familie un program, care îşi desfăşoară
activitatea la întâmplare, care îşi pregăteşte temele la ore nepotrivite pentru activitatea
intelectuală, nu-şi formează deprinderi de muncă ordonată şi sistematică şi din aceste
cauze întâmpină greutăţi în îndeplinirea temelor pe care caută să le evite.

În unele cazuri indiferenţa, nepăsarea, apatia copilului faţă de temele pentru
acasă se datorează faptului că el nu are deprinderea de a munci. Nefiind deprins în
familie să muncească, să învingă greutăţile, primele dificultăţi întâlnite în şcoală îl
descurajează şi apare delăsarea. Neefectuându-şi temele copilul acumulează tot mai multe
goluri care îl împiedică să înţeleagă cunoştinţele ce urmează, rămânând în urmă la
învăţătură. Atitudinea negativă faţă de teme este efect şi cauză a insuccesului şcolar.

Pentru a micşora riscul neefectuării temelor pentru acasă, de un mare ajutor este
caietul de evaluare a învăţătorului şi sistemul personal de evaluare prin semne şi puncte.
Le exemplificăm elevilor că se notează şi modul de efectuare a temelor (inclusiv aspectul
caietului) adăugând sau luând puncte după caz. Unui număr stabilit de evaluări succesive
îi urmează o notă în catalogul clasei. Astfel elevul pare mai afectat şi în aceeaşi măsură
mai interesat de semnele din caiet, decât de notele marcate în catalog. Se pune însă
întrebarea cum se procedează atunci când elevul nu îşi face tema? Prin discuţii cu acesta
şi cu părinţii. De regulă, învăţătorul este acela care trebuie să găsească o rezolvare
„creativă”. Este firesc să fie identificate cauzele neefectuării temei. În majoritatea
cazurilor, cauzele sunt legate de elev, totuşi uneori, atitudinile învăţătorului sau ale
părinţilor pun elevii în situaţii nefavorabile.
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Odată şcolar, copilul începe să aibă propriile responsabilităţi, mult mai multe
decât atunci când se ducea la grădiniţă. În primul rând, începe să aibă responsabilităţi în
ceea ce priveşte viitorul său, în devenirea sa ca adult. Printre responsabilităţile sale se află
şi “temele pentru acasă”. Ca principiu, acestea reprezintă o exersare a celor pe care
copilul-elev le învaţă în timpul orelor de curs, de data aceasta, activitatea fiind o
activitate independentă. În acest fel, se doreşte ca rezultat final consolidarea informaţiilor
achiziţionate la cursuri, dar si dobândirea abilităţilor necesare pentru satisfacerea unor
sarcini, care presupun reguli, utilizarea cunoştinţelor şi a altor instrumente ce vin să îl
susţină în satisfacerea sarcinii (căutarea unor cuvinte în dicţionare, utilizarea
calculatorului, înscrierea la bibliotecă...). Din păcate, temele au devenit un instrument de
notare a competenţelor copilului /elev. Practic, aceste exerciţii se condiţionează
acordarea unui calificativ, iar calificativul devine un scop în sine, uitându-se scopul real
al “temelor pentru acasă”. Şi pentru ca elevul să obţină “foarte bine”, părintele contribuie
la pervertirea scopului temelor. De multe ori, părinţii satisfac sarcinile copiilor, în locul
acestora. Să nu uităm că acestea sunt sarcinile lor. Şi responsabilităţile lor. Dacă ni se
pare că numărul sau cantitatea sarcinilor pe care trebuie să şi le asume un copil-elev este
mare, părintele poate discuta cu învăţătorul/profesorul şi să îşi exprime opinia sa. Dar
totuşi cum facem să îl ajutăm pe copil să îşi facă singur temele? Îl putem îndruma. Mulţi
copii au nevoie de ajutor atunci când îşi fac temele, dar este important să le facă în mod
cât mai independent. Înainte de a se apuca de teme, chiar înainte de a se concentra puţin
asupra acestora, copilul aduce un argument: ”dar nu ştiu să fac acest exerciţiu!”. Uneori
este posibil chiar să nu ştie să îl rezolve, însă este foarte important să discutam cu el
despre acel exerciţiu: ce anume îl pune în dificultate, i se pare că seamănă cu un alt
exerciţiu pe care l-au rezolvat în clasă, cum crede el că s-ar rezolva. Întrebările ajutătoare
îl vor susţine pe copil să îşi dezvolte gândirea logică şi să îşi găsească repere pentru
rezolvarea exerciţiului. Este important pentru el să constate la final că a reuşit singur să
îşi facă temele singur. Puneţi-i la îndemână mĳloace de informare: dicţionare, albume,
acces la internet. Dar este important să înveţe să le utilizeze. De aceea, atunci când staţi
lângă el pentru a-l susţine la efectuarea temelor, utilizaţi voi inşivă aceste instrumente,
chiar dacă nu aveţi nevoie de ele. Nu este bine să neglĳaţi nici una dintre solicitările
copilului. Poate nu are nevoie de ajutor la efectuarea temelor, însă consideră că are
nevoie de dumneavoastră doar pentru...a petrece mai mult timp împreună sau pentru a
vă demonstra cât este de inteligent, descurcăreţ. Şi nu uitaţi: temele sunt pentru el! Sunt
sarcinile lui! Pentru dezvoltarea lui! Şi nu pentru umplerea carnetului cu “foarte bine”!
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OPINII ÎN LEGĂTURĂ CU

IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN VIAȚA

ȘCOLARULUI

AUTOR: PROF ÎNV. PRIMAR CRISTEA GEORGIANA
ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ: A.S. PUȘKIN BRĂILA

Alături de școală, familia ocupă un rol important în viața școlarului, școala și
familia fiind parteneri implicați deopotrivă în formarea și educarea copiilor.

Experiența de viață acumulată îmi oferă prilejul de a-mi putea exprima opinia
referitoare la importanța implicării familiei în viața școlarului din perspectiva ambelor
roluri, cel de cadru didactic și cel de părinte al unui copil de vârstă școlară.

Ambele roluri oferă posibilitatea îndeplinirii unei ''misiuni'' nobile și anume
aceea de a instrui și educa un copil, de a-i fi alături pe drumul formării și al devenirii sale.
Ambele roluri sunt importante, frumoase și, uneori, deloc ușoare, sunt roluri în care
viața îți este presărată cu momente și experiențe frumoase sau cu provocări cărora ești
pus să le faci față.

Din perspectiva rolului de cadru didactic, am observat că acest rol poate fi
îndeplinit cu succes atunci când școala și familia sunt parteneri reali în ceea ce
privește formarea și educarea școlarului. Avantajele pe care le are școlarul în urma
implicării familiei în viața sa sunt multiple. Prezența și implicarea părintelui în
activitățile copilului îi oferă acestuia acel sentiment al siguranței că nu este singur pe
drumul formării sale.

Am desfășurat diverse activități cu părinții elevilor de-a lungul carierei mele
didactice. Părinții pot fi în multe feluri alături de copiii lor. Ei pot participa la ședințele
cu părinții, la consultații, la activități, pot fi implicați în proiecte și exemplele pot
continua. Uneori și simplul gest de a veni și a aduce copilul sau de a lua copilul de la
școală sunt pline de valoare pentru copil. Toate aceste acțiuni, aparent minore, pe care
un părinte le face din rutină, au semnificația lor. Prin ele părintele este model de viață,
de răbdare, de afecțiune, de iubire pentru copil. Copilul, asemeni unei flori, pentru a
crește, are nevoie, pe lângă hrană și apă și de iubire, de căldură, de atenție. Ori toate
aceste activități prin care un părinte se implică alături de copilul său devenit școlar asta
înseamnă, iubire, căldură, atenție, elemente esențiale, necesare pentru ca ''puiul de om''
să crească, să se dezvolte.

Părintele, partener în procesul de educație al propriului copil, este un părinte
care valorizează școala, educația, cadrul didactic și nu în ultimul rând este cel care are
încredere în copilul său și-l valorizează. Și acest aspect poate că este cel mai bun exemplu
de stimulare a motivației pentru învățătură.
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Atât cadrul didactic cât și părintele, din perspectiva rolurilor avute, sunt pârghii
care ''vibrează'' atent la nevoile copilului, îl sprĳină, îl susțin, îl valorizează, îi dau
încredere în el.

Cele mai mari provocări însă le-am avut atunci când copilul meu a devenit școlar.
De ce? Pentru că am fost pusă în situația de a vedea ce înseamnă să fii părinte de copil
școlar, atunci când responsabilitățile sporesc, să înțeleg cum se simte părintele unui
școlar și ce simte acesta alături de copilul său și pot spune că sunt trăiri intense, nu e
deloc ușor, dar este minunat.

Emoții.....la pregătirea copilului pentru școală, emoții pentru prima zi de școală,
prima evaluare, lacrimi, zâmbete, încurajări... Alături de copilul meu și având școala ca
partener am retrăit propria copilărie, am reușit să mă cunosc mai bine ca om, ca părinte,
am reușit să-mi cunosc mai bine copilul, am trecut prin multe provocări, mi-au fost
testate propriile limite, am plâns, am râs, dar am trăit celemai mari satisfacții.

A fi părinte este poate cea mai frumoasă experiență din viața unei persoane. Toți
ne dorim să fim părinți foarte buni. Păstrăm în suflet modelul părinților noștri, avem în
jur multiple exemple. Avem numeroase surse de informare. Citim. Discutăm. Dar pentru
a fi un foarte bun părinte nu există o rețetă universal valabilă. După cum nici copiii nu
sunt toți la fel. Fiecare copil este unic, este special și diferit de ceilalți copii.

În încercarea mea de a deveni un părinte de succes pentru copilul meu școlar am
încercat să-mi amintesc de propria mea copilărie. Și m-am gândit cum era o zi din viața
mea de școlar. Următoarele întrebări m-au ghidat în realizarea acestui exercițiu de
rememorare.
- Care erau activitățile pe care le desfășuram, în general, zilnic?
- Care dintre aceste activități erau cele preferate?
- Cât timp petreceam alături de părinții mei zilnic?
- Care erau activitățile pe care le realizam împreună cu aceștia?
- Ce activități aș fi dorit să realizez împreună cu părinții și nu am realizat?

Apoi am reflectat asupra acestor aspecte și am încercat să identific resurse
personale pe care să le antrenez în activitățile pe care le desfășor împreună cu copiii mei.
Am înțeles că rolul familiei, și al părinților în mod special în viața copilului este foarte
important și că, deși, copil fiind, nu stăteam tot timpul lângă mama sau tata exista acel
echilibru, armonie asigurată de iubire, liantul principal.

Și, pentru că timpul care trece nu se mai întoarce, este important ca timpul
petrecut cu copilul să fie unul de calitate. Este foarte importantă conectarea cu copilul.
Prin conectarea cu acesta reușim să-l cunoaștem, să-i aflăm nevoile, să comunicăm, să
interacționăm, se creează acea legătură care îl asigură pe copil de siguranță, de iubire.
Toate activitățile desfășurate cu copilul, pe lângă faptul că oferă momente frumoase, îi
validează copilului sentimentul de iubire al părinților.

Pot fi multe momentele pe care părinții le pot petrece cu copiii lor: servitul mesei
împreună, implicarea în activități desfășurate împreună, povestea de seară, participarea
la acțiuni/evenimente de familie, activități de tipul ''La plimbare'', ''Să învățăm să
dăruim!'', ''Să ne jucăm împreună!'' etc.
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Un rol deosebit de important îl are implicarea părintelui în viața școlii. Este
important ca părintele să participe la evenimentele din viața de școlar a copilului. Toate
acestea îi oferă copilului siguranță și încredere în el. Aprecierea pe care părintele o are
pentru școală se va transmite sub forma unor mesaje copilului. Prin implicarea părintelui,
copilul înțelege că rolul școlii este unul important în viața sa și va acorda atenție acestui
lucru.

Beneficiile acestor activități prin care tu ca părinte ești alături de copilul tău sunt
enorme. Ca părinte îți cunoști copilul din perspectiva acestui rol, cadrul didactic
cunoaște copilul din altă perspectivă, cea de școlar. Ori atunci când aceste aspecte sunt
puse în comun, în slujba binelui, în interesului superior al copilului, rodul muncii de
echipă este unul de succes.

Ca părinte te dezvolți și tu alături de copilul tău și vei reuși cu siguranță să fii mai
răbdător, mai înțelegător, să știi să oferi și să primești iubirea.

În cadrul parteneriatului școală-familie, elevul este pe primul loc. Cu siguranță de
beneficiile acestui parteneriat se vor bucura cu toții, și copilul, și părinții, și cadrul
didactic. Iar un copil instruit, educat, care se va integra armonios și frumos în societate
indică faptul că ambii parteneri implicați în educația acestuia și școala și familia și-au
îndeplinit ''misiunea''.
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PROIECTUL O EDUCAȚIE PENTRU TOȚI ÎNTR-O

ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

AUTOR: DĂNILĂ ALINA
ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ TODIREȘTI,
JUD. SUCEAVA

Tipul de activitate: Proiect educational:Educația incluzivă – colaborarea elev-profesor-
părinte
Tema: O educație pentru toți într-o școală pentru toți
Grup ţintă: elevii cu CES și cu non-CES, părinții elevilor cu CES și cu non-CES
Coordonator proiect: prof. Dănilă Alina
Colaboratori: consilierul școlar
Scop: Optimizarea procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe speciale,
utilizând o abordare interdisciplinară, și antrenând toți actorii antrenați în procesul
instructiv- educativ: elevi, profesori, părinți, consilier școlar.
Obiective:
O1: stimularea interesului părinților de a participa alături de elevii cu CES la activitățile
educaționale;
O2: stabilirea unei relaţii de încredere şi de comunicare reală între școală şi familie
pentru a veni în sprĳinul dezvoltării emoționale a elevilor cu CES;
O3: facilitarea unui proces de incluziune autentic, bazat pe eforturile tuturor celor
implicați;
O4: cultivarea unei relații bazate pe respect, toleranță, prietenie și egalitate între elevii cu
CES și cei cu non-CES;
O5: asumarea unui rol activ în procesul de incluziune a elevilor cu CES;
O6: folosirea de către părinţi a unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă a
copilului;
O7: studierea unor materiale, documente, reviste de specialitate de către profesorul
diriginte, dar şi de către părinţi în vederea realizării unor dezbateri pe tema dată;
Rezultate aşteptate:
- stabilirea unei relaţii mai apropiate şi mai deschise între elevi cu CES și cei cu
non-CES;
- asimilarea unor strategii eficiente de relaționare în context școlar, social și
familiar;
- prevenția comportamentelor discriminatorii față de copiii cu cerințe
educaționale speciale;
- cunoaşterea în contexte diferite şi variate a elevilor cu CES de către părinţi;
- colaborarea eficientă între toţi părinţii în vederea luării unor decizii importante
în activitatea școlii
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Resurse materiale: flipchart, reviste de specialitate, ghiduri, imagini, aparat foto,
videoproiector, laptop, CD-uri, fişe, lucrări realizate de copii și părinți etc
Resurse de timp: activități lunare desfășurate pe parcursul primului semestru
(septembrie 2020- ianuarie 2021)
ACTIVITATE 1 Informare privind CES,definiții, factori implicați,aspecte legislative,
actori implicați

Consilierul școlar pune la dispozitia părinților un ghid numit ,,Ghidul pentru
părintele copilului cu Cerinte Educaționale Speciale” precum și alte documente. Li se
explică tuturor ce înseamnă mai exact termenul CES, cum sunt copiii diagnosticați și
încadrați în această categorie și cum ar trebui să reacționeze în relație cu ei. Părinților li
se aduce la cunoștință explicit că această categorie de elevi primește din partea cadrelor
didactice, pe cât posibil, un tratament asemănător cu al celorlalți elevi ai clasei și o
programă adecvată tipului lor de deficiențe. Consilierul școlar prezintă cele mai întâlnite
diagnostice, le vorbește clar și deschis, le răspunde la întrebări și le prezintă legislația în
domeniu și contactele utile.
ACTIVITATE 2: Suișuri și coborâșuri

Activitatea ,,Suișuri și coborâșuri” constă în desenarea pe o foaie a celor două
cuvinte. Suișurile reprezintă evenimentele fericite din viața copilului dumneavoastră
(serbări școlare, excursii, festivități de început de an școlar/ sfârșit de an școlar etc.), iar
coborâșurile evenimente mai puțin plăcute. Marcați aceste evenimente cu titluri/ idei
principale/ cuvinte- cheie / perioada de timp în care s-au petrecut. Fiecare părinte este
invitat să prezinte, folosind cele trei tipuri de limbaj: verbal, nonverbal și paraverbal.
Unii părinți se vor descurca, însă alții vor întâmpina dificultăți. Părinții sunt astfel puși
în situația elevilor și înțeleg mai bine rolurile acestora în sala de clasă. Se insistă pe faptul
că elevii trebuie să se ajute reciproc, să se încurajeze între ei, să evite barierele în
comunicare, discriminările, temerile care conduc la conflicte. Profesorul insistă pe
integrarea elevilor CES în colectivul clasei, și ei trebuie valorizați, ajutați și pe faptul că
împreună putem să îi ajutăm să progreseze.
ACTIVITATE 3 : Vizionarea filmului ,,Steluțe pe pământ”.

Părinții vizionează filmul ,,Steluțe pe pământ”. Acest film este o mărturie
împotriva unui sistem economic și educațional care îndeamnă la competitivitate și
standardizare. Ishan, un copil de doar 9 ani, dislexic, este acest copil care transformă
orice fărâmă de timp liber în poveste. Visătorul Ishan este trimis la internat, iar un
profesor de artă mai neobișnuit încearcă să-și ajute elevul inventiv să-și descopere
adevărata identitate.

Părinții descoperă prin intermediul acestui film că este necesar să facem apel la
toate deprinderile unei persoane pentru a găși alternative, resurse și soluții creative la
dificultățile cu care de confruntă un elev cu CES. Părinții au înțeles că fiecare copil este
unic, că și elevii aflați în situații emoționale vulnerabile merită toată atenția noastră.
ACTIVITATE 4: „Eu spun, tu spui, copilul finalizează”

Părintele și copilul vor forma o pereche. Dirigintele va transmite verbal și
paraverbal neutru un mesaj către părinți, fiecare părinte îl va transmite verbal și
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paraverbal personalizat copilului, copilul va răspunde nonverbal / printr-un desen sau
simbol cu ceea ce simte cu privire la subiect. De exemplu: Este bine să avem prieteni?
Este bine să avem un comportament violent?

La final, profesorul discută cu toți părinții. În funcție de disponibilitatea
părintelui, dirigintele poate vorbi sincer, obiectiv cu el despre ce rezultate are
deocamdată copilul și cum pot fi acestea îmbunătățite, trasând teme pentru acasă
părinților: să petreacă cât mai mult timp împreună cu cel mic, să îi arate
afecțiune/apreciere, să îi explice problemele din familie pe înțelesul său, să comunice
deschis, să îl implice pe copil în activități diverse. Relația familie – școală determină
viitorul unui astfel de copil. Așa că, dacă părintele păstrează săptămânal legătura cu
dirigintele și este dispus să asculte, nu doar din politețe, sfaturile primite și să citească
materialele propuse, vor apărea și progrese.
ACTIVITATEA 5: ,,Cum sunt eu și nu sunt restul?”

Elevii răspund la întrebarea ,,Cum sunt eu și nu sunt restul?”. Pe urmă, îi
întreabă cum se descurcă la ore și dacă toți reușesc să facă față cerințelor educaționale.
Profesorul se oprește la cazul unui copil dislexic. Propune părinților un exercițiu prin
care să găsească soluții pentru a-l ajuta pe acest elev – ce face fiecare profesor la clasă, ce
propuneri au pentru diriginte / colegi / părinți.
CONCLUZII

Existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala trebuie să se
adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea
să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate educaționale cu
personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca profesorii din
școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul rând o colaborare
mai strânsă cu părinții.

Activitățile acestui proiect au vizat faptul că atitudinile discriminatorii în mediul
educațional aduc prejudicii copiilor și societății. Este fundamental să ne acceptăm unii pe
ceilalți, să promovăm atitudine pozitive atât de necesare unei societăți armonioase și
pacifiste.
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Rolul icoanei în viaţa credincioşilor

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PANATAU

PROF. STOICA ELENA

Icoana. Generalităţi

Icoana este un obiect de cult specific Bisericii Ortodoxe, o ipostaziere de

cunoaştere a lui Dumnezeu, care de-a lungul timpului – graţie revelaţiilor credincioşilor

şi gândului teologic – a căpătat numeroase atribute sugestive pentru legătura om -

divinitate, fiind deseori metaforizată drept răscruce între vizibil şi invizibil, fereastră spre cer,

fereastră spre Absolut, oglindă epifanică, temei al dogmei hristologice, suport al efectelor

taumaturgice, culoar al contemplaţiei rugătoare
8
, definiri reprezentative pentru expresia

credinţei şi a adevărului revelat în Biserică.

Icoana este văzută ca o întrupare a Cuvântului prin imagine, căci mesajul divin

se adresează tuturor căilor de cunoaştere a omului (vederii, auzului, inimii, puterii de

înţelegere, judecăţii, raţiunii) prin care acesta să cunoască Adevărul nefragmentat.

Apostolii – care L-au văzut şi L-au atins pe Iisus – au propovăduit Adevărul, dând lumii

cuvintele de învăţătură auzite şi imaginile cu Chipul Sfânt văzut, pentru acei care vor să

simtă puterea tămăduitoare. Prin urmare, icoana a apărut în epoca apostolică, dovadă

fiind cuvântul patriarhului Nikifor al Constantinopolului, care a arătat că: „A zugrăvi şi a

vedea în icoană pe Hristos nu a început cu noi, nici cu generaţia noastră, nici nu este

vreo nouă născocire. Pictarea icoanei este autoritatea timpului, ea este de aceeaşi vârstă

cu propovăduirea evanghelică. Aceste sfinte icoane au apărut de la început împreună cu

8 Leonid USPENSKY, Teologia icoanei în Biserica ortodoxă, (Ediţie electronică), Apologeticum, 2006,
p. 3.
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credinţa şi au înflorit împreună cu ea. Ele sunt o lucrare a apostolilor, pecetluită de

părinţi”9.

Icoana este un obiect sfinţit, realizat după criterii precise, stabilite de doctrina

Bisericii ortodoxe. Ea este reprezentarea unui chip sfânt şi se fundamentează pe

Întruparea Logosului dumnezeiesc şi pe nevoia palpabilă, de concretizare a omului, căci

omul simte nevoia de receptare a mesajului divin prin imagine, prin culoare - prin vizual.

De aceea, pictorul de icoane nu se reprezintă pe sine în creaţia mainilor sale, ci redă

învăţătura Bisericii prin iluminarea interioară proprie. Pentru a picta icoane, pictorul

trebuie să primească Lumina divină, motiv pentru care înainte de începerea unei noi

picturi, acesta rosteşte urmăroarea rugăciune:

„Tu, Doamne Dumnezeule, Stăpâne a toate, luminează şi îndreptează sufletul, inima şi mintea robului

Tău; călăuzeşte-mi mâinile ca să pot înfăţişa cum se cuvine, în mod desăvârşit chipul Tău, al Sfintei Tale

Maici şi pe cele ale tuturor sfinţilor pentru slava, bucuria şi înfrumuseţarea Sfintei Tale Biserici.”

Aşadar, Icoana este unul dintre aspectele Revelaţiei divine şi principala cale de

comunicare cu Dumnezeu, la nivel spiritual, şi cu Biserica, la nivel fizic.

I.1.1. Scurtă istorie iconografică. Prima icoană

Pentru activitatea Sa pământeană, Mântuitorul a luat chip omenesc, prin urmare

Dumnezeu nu se mai află undeva în necunoscut, ci „a coborât între noi, făcându-Se

asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om”10.

Biserica Ortodoxă afirmă că există două icoane din timpul vieţii pământeşti ale

Fiului lui Dumnezeu. Prima icoană „a Domnului Hristos este cea trimisă regelui Abgar al

Edesei”.11 Regele suferea de lepră. Auzind de învăţătura cea dumnezeiască a

Mântuitorului, a trimis pe Anania la Iisus cu rugămintea de a veni să-l tămăduiască.

9 L. USPENSKY, Teologia icoanei în Biserica ortodoxă, p,4.
10 Michel QUENOT, Icoana fereastră spre Absolut, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p.5.
11 Petroniu FLOREA, Icoana Ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei, Bihorului,
Sălajului, 2002, p.8



64

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Anania L-a găsit pe Mântuitorul înconjurat de o mulţime de oameni, astfel că,

neajungând la El, a încercat să-I facă un portret – căci Anania (Hannan) era pictor. A

urcat pe o piatră şi a trudit la pictarea portretului Sfânt, dar nu a reuşit să-l finalizeze „din

pricina slavei negrăite a chipului Său, care se schimba mereu sub puterea harului”.12

Mântuitorul a văzut că Anania nu putea să termine portretul, a cerut apă, s-a

spălat pe faţă şi s-a sters cu un stergar, pe care a rămas imprimat chipul Său Sfânt. L-a dat

lui Anania, sa-l ducă regelui, promiţând că va trimite un apostol să-l tămăduiască pe

regele din Edesa. Abgar a primit ştergarul cu chipul Mantuitorului şi îndată s-a vindecat

de lepră, însă i-au rămas niste urme ale bolii. Mai târziu, Iisus a trimis pe Sfântul Apostol

Tadeu la rege, astfel că Abgar a fost total lecuit. Din acel moment, regele Abgar a pus

deasupra porţilor cetăţii acel ştergar, ca să fie în văzul tuturor, pentru a-i convinge pe

oamenii săi de puterea Sfântă a Mântuitorului.

Un urmaş al lui Abgar a scos Chipul Mântuitorului de deasupra porţii şi s-a

întors la păgânism. Când a auzit episcopul cetăţii că chipul lui Iisus a fost înlăturat, l-a

luat şi l-a zidit pentru a-l proteja. L-a scos din zid abia după moartea regelui păgân şi a

constatat că imaginea nu a fost deteriorată, ci chiar s-a imprimat pe faţa internă a ţiglei

unde fusese ascuns ştergarul.

A existat şi a doua icoană a Mântuitorului care provine din timpul vieţii

pământeşti a Mântuitorului, după cum afirmă Biserica Ortodoxă, cunoscută ca Icoana

Veronicăi. Aceasta era o femeie căreia i s-a făcut milă de Domnul Hristos când mergea

spre Golgota şi care i-a sters faţa cu un stergar, rămânând imaginea Chipului Sfânt pe

şergarul alb. Această icoană a fost denumită de Biserica Ortodoxă nefăcută de mână

omenească (aheiropoiitos)
13

Dorind să imprime în istorie existenţa ca om pământean a Mântuitorului Iisus

Hristos, Sfântul Evanghelist Luca – medic şi pictor în acele vremuri - a înfăţişat în

12 Leonid USPENSKY, Teologia icoanei, Anastasia, Bucureşti, 1994, p.220.
13 Petroniu FLOREA, Icoana Ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei, Bihorului,
Sălajului, 2002, p.10
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imagini Chipul Sfânt aşa cum le lăsaseră cei ce le-au văzut de la început (Luca, 1,1-2)14.

Desigur că tot Sfântul Evanghelist Luca a lăsat posterităţii mai multe icoane ale Maicii

Domnului cu Pruncul Iisus în braţe, după cum aminteşte Sfânta Tradiţie. Istoricul

bizantin Teodor Anagnostul spune că a fost adusă la Constantinopol (în sec al VI-lea) o

icoană a Maicii Domnului pictată de Sfântul Evanghelist Luca, iar Sfântul Gherman,

patriarhul Constantinopolului (715-730), vorbeşte despre o icoană a Fecioarei Maria

pictată tot de Sfântul Evanghelist Luca, dar care se afla la Roma.

Icoanele pictate de Sfântul Evanghelist Luca au constituit, de-a lungul veacurilor,

modelele după care s-au reprodus icoanele cu chipul Mântuitorului sau cu chipul Maicii

Domnului. Prin urmare, perioada apostolică a reprezentat baza cuvântului şi a imaginii

din icoane, căci revelaţia s-a format din nedespărţirea cuvântului de imagine, astfel că

oamenii au primit şi vor primi până la sfârşitul veacurilor mesajul creştin neîntinat, dat

de chipul cel nevăzut al dumnezeirii – „ca izvor al tuturor chipurilor omeneşti”15.

14 P. FLOREA, Icoana Ortodoxă, p.11.
15 P . FLOREA, Icoana Ortodoxă, p.12.
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Familia – prima școală a vieții

prof. înv. primar Chichioacă Emanuela
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Romanescu” Dorohoi

,,Copilăria nu este niciodată o etapă blândă, netedă, regulată. Ea se compune dintr-un şir

de conflicte, de contradicţii, de izbucniri ancestrale în mĳlocul celor mai autentice progrese”

(Zazzo, R.). Când însă copilul creşte şi se dezvoltă în condiţii armonioase, favorabile lui,

el îşi dezvoltă un echilibru stabil atât cu sine însuşi, cât şi cu mediul ambiant.

Părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mĳloace importante de

educație și instrucție în pregătirea copilului pentru viață. Printre problemele importante

ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare rapidă se găsește și cea

vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă un loc

privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe,

primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-

stimulativ necesar debutului socio-familial.

Mulţi părinţi cred că odată ce copiii lor au trecut pragul şcolii, rolul lor în educaţia

acestora scade, dacă nu dispare. Dimpotrivă, acum efortul lor se dublează şi de felul în

care se implică de la început în viaţa şcolară a copilului, vor depinde şi rezultatele

acestuia.

Bucuria de a avea copii trebuie s-o legăm de datoria de a-i forma ca oameni de

valoare. Atmosfera caldă, de înțelegere în familie reconfortează climatul necesar pentru

munca intelectuală. Lipsa de înțelegere, exigența prea mare, dădăceala și severitatea au

efecte dăunătoare asupra copilului, mai ales în perioada în care materia de studiat se

aglomerează în timpul testelor, când și starea de oboseală se instalează. De datoria

părinților este de a-i ajuta pe copii, aceștia putând învăța de la părinți cum pot și cum

trebuie să învețe, cum să-și pregătească lecțiile, cum să-și organizeze munca, viața,

timpul liber.

Nu trebuie să obligăm copilul la prea multe activități, ca să nu ajungă la prea puține.

Să învățăm copilul nu numai să execute, ci să și hotarască. Dacă vrei să asiguri copilului o
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viață ușoară, nu-l scuti de greutăți. De mic, copilul trebuie să știe ce este bine și ce este

rău în comportarea sa și a celorlalți copii.

Relațiile dintre membrii familiei se bazează pe afecțiune, dar și pe respect,

cooperare, protecție, încredere.

Sunt unii părinți care, din prea multă dragoste fac greșeli în educarea copiilor. Sunt

prea grĳulii, căutând să-i răsfețe, să-i protejeze. Acești copii vor deveni fiecare, lipsiți de

intiațivă, neascultători, greu adaptabili la regulile vieții sociale.

Copiii, ai căror părinți sunt prea duri, prea exigenți, vor avea permanent teama în

suflet. Alți părinți greșec prin faptul că schimbă frecvent atitudinea față de copil, când

prea severi, când prea îngăduitori. În astfel de cazuri, copiii vor fi nelămuriți, nehotărâți

cu privire la ceea ce e bine sau rău, având o comportare neechilibrată și oscilantă,

neștiind ce atitudine să ia în diferite ocazii. Sunt cazuri în care părinții doresc să-și

realizeze visele neîmplinite prin copiii lor, obligându-i să ia lecții de muzică, de limbi

străine, să studieze fel de fel de discipline, să facă un anumit sport. Aceste eforturi

sfârșesc cu oboseală, nemulțumire, neîncredere în forțele proprii ducând chiar la

obținerea unor rezultate slabe. O altă mare greșeală este lipsa de supraveghere,

dezinteresul, indiferența față de ceea ce face și gândește copilul, ducând la pierderea lui

de sub control, acesta devenind un copil problemă din punct de vedere social.

Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţi. În

multe cazuri profesorii consideră că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor ( de

obicei părinţii elevilor cu note bune şi comportament exemplar răspund solicitărilor

şcolii) sau părinţii cred ca profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient şi astfel

rezultă o colaborare şcoală - familie pur formală. În fapt, părinţii poartă responsabilitatea

fundamentală a educaţiei copilului, iar şcoala îi sprĳină în acest demers. Astfel, părinţii

sunt clienţii şcolii, iar elevii consumatorii, fapt care trebuie să determine un parteneriat

autentic între dascăl şi familie.

Ideal ar fi ca viitorii dascăli să primească în timpul formării lor profesionale o

pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar părinţii să fie pregătiţi pentru a juca rolul



68

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

lor educativ şi de ce nu, cu iniţiative faţă de şcoală.

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în

activităţile şcolii sau îi sprĳină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste

fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare

îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat

succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, curajul,

interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în

acelaşi timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în

dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie de calitate. Colaborarea eficientă

şcoală - familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional.

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre

cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de

comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte

important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic,

ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele

uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea

care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul

obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de

învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute

copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprĳin, nefiind

indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea

temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de

mĳloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de

rezultatele acestuia.

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament:

respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea,

cumpătarea, grĳa faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt

ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de
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acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în

general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea

influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 4 - 5

ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie

să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea

armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este

ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca

ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie,

să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele,

rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care

sunt depăşiţi de situaţie.

Învăţătorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai

precis să-i cunoască bine pe părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator ,,al

educatorilor’’.
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Chestionar privind percepția părinților,asupra

activităților de învățare online

Autor, prof. Firățoiu Alina-Daiana

Școala Gimnazială Prof. Paul Bănică,Târgoviște

Vă rugăm să completați chestionarul de mai jos ,prin care ne dorim să identificăm câteva aspecte privind

activitatea de învățare online*

1. . Pe perioada suspendării cursurilor ,copilul dumneavoastră a participat la activitățile

online inițiate de învățător?

Da,la toate

Da,parțial

Nu,nu a fost interesat

Nu ,nu a beneficiat de resurse materiale

2. Ați fost informat de învătător cu privire la organizarea timpului dedicat activitătilor

online ale copilului ?

Da

Nu

3. Care credeți că sunt beneficiile învățării online ?

Dezvoltarea abilităților digitale

Dezvoltarea interesului,implicarea elevului în activitățile online

Responsabilizarea elevilor în legătură cu propria învățare

4. Volumul saricinilor primite de către elevi a fost ...

Foarte mare

Mare

Potrivit

Mic

5. În care din situațiile de mai jos se află copilul dumneavoastră,referitor la resursele

tehnologice necesare ?
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Copilul dispune de resurse tehnologice (laptop,tabletă,smartphone )

Copilul nu dispune de resurse tehnologice

6. În condițiile în care copilul dumneavoastră se confruntă cu probleme de nivel emoțional

sau cu probleme legate de înțelegerea conținuturilor lecțiilor ,ar avea posibilitatea să

apeleze la ajutorul învățătorului ?

Da

În mică măsură

Nu

7. Considerați că ,după reîntoarcerea la școală,ar fi util ca învățarea online să rămână

posibilă în anumite situațiii ?

Da

Nu

8. Ce sugestii puteți oferi pentru creșeterea calității actului educativ desfășurat în online?

9. Copilul meu este în clasa…

I

a II -a

a III-a

a IV -a

a V -a

a VI - a

a VII-a

a VIII-a

10. Mediul în care se află școala

Urban

Rural
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Cum ajutăm copiii la teme ?

Frunză Aurelia
Școala Gimnazială Nr. 1 Șivița, Com. Tulucești, Jud. Galați

Toate cărțile de specialitate vorbesc despre relația școală-părinte în educarea și
formarea copilului ce trebuie să devină un adult apt de a se integra în societate. E
important ca părintele să fie implicat activ în educarea copilului, iar această implicare
activă presupune o întreagă listă de activități: participarea la ședințele cu părinții,
comunicarea cu învățătorul/dirigintele și celelalte cadre didactice, participarea la
activitățile organizate de școală, sprĳinirea copilului în ceea ce privește participarea la
activități școlare și extrașcolare și nu în ultimul rând, verificarea și ajutarea copilului la
teme.

Temele reprezintă o continuare a procesului didactic din clasă, iar părintele este
extensia cadrului didactic. Prin ajutorul acordat copilului la teme, părintele este ce care
devine îndrumător și evaluator. Atunci când părintele este implicat activ în procesul de
realizare a temelor, copilul se descurcă mai bine la școală.

Dar ce înseamnă această implicare activă? Mulți părinți înțeleg greșit termenul.
Mulți părinți, din dorința de a trimite teme perfecte, se implică poate chiar prea...activ.
A te implica activ nu înseamnă a face temele copilului, nu înseamnă a da răspunsuri, ci a
învăța copilul să caute răspunsuri. Un părinte implicat în procesul de realizare a temelor
este un părinte care știe cum să își îndrume copilul, care îl învață unde să caute
răspunsuri, cum să le caute...îl învață să învețe.

Cum înveți copilul să învețe? În rândurile ce urmează, voi expune câteva sfaturi
pentru părinți astfel încât ajutorul acordat copilului la efectuarea temelor să fie unul în
beneficiul copilului și nu în defavoarea lui.

1. Păstrează legătura cu învățătorul/profesorul. Nimeni nu s-a născut învățat,
copiii s-au schimbat, metodele de predare s-au schimbat, iar regula ,,pe vremea
mea așa am învățat” nu poate fi aplicată. La orele de consiliere sau chiar la
ședințele cu părinții nu ezita să întrebi despre cum poți ajuta copilul la teme. În
felul acesta vei afla despre metodele folosite de cadrul didactic la clasă și le vei
putea continua cu succes acasă.

2. Adaptează-te nivelului copilului. Nu-ți propune performanțe de olimpiade.
Fiecare copil e diferit, fiecare copil are ritmul său. Găsește acele metode care îl fac
să se simtă confortabil. Temele nu trebuie să fie o pedeapsă, ci o plăcere atât
pentru copil, cât și pentru părinte, ele fiind și un mod de a petrece timp
împreună.

3. Creează un mediu plăcut. În niciun caz, cu televizor sau muzică pe fundal, în
niciun caz cu persoane gălăgioase în cameră. Asigură-te că este suficientă lumină
naturală în cameră, că ora la care se fac temele nu e prea târzie astfel încât copilul
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să nu fie prea obosit, camera să fie suficient aerisită și, poate cel mai important,
orice formă de distragere a atenției să fie înlăturată.

4. Stabiliți un program și un plan de muncă. Este important să stabiliți
împreună cu copilul un program zilnic pe care să îl respectați. Sunt copii care se
pot concentra mai bine după o perioadă de joacă sau de relaxare, alții imediat ce
au ajuns acasă de la școală. De asemenea, planificați ordinea efectuării temelor în
funcție de orarul de a doua zi. Temele la disciplinele ce presupun un efort
intelectual mai mare se fac primele.

5. Asigurați-vă că își vor face singuri temele. Temele trebuie făcute de copii și
nu de părinți. Din dorința de a trimite teme perfecte la școală, părinții comit
greșeala de a ajuta mai mult decât necesar. Îi puteți îndruma, le puteți da exemple,
îi puteți supraveghea, dar nu scrieți în locul lor.

6. Învățați-i să se autoevalueze. Nu rupeți foile atunci când greșesc. Știu..toți am
trăit experiența ruperii foii cu tema. Lasați-i să vadă unde au greșit, să analizeze
greșelile. E indicat ca la anumite perioade de timp să se uite pe temele anterioare
pentru a-și observa evoluția. Rupându-le foaia din caiet și punându-i să scrie din
nou, ei vor avea constant teme perfecte și astfel nu își vor putea urmări evoluția.

7. Motivați copilul. Nu scoateți în evidență doar greșelile, ci și punctele forte.
Lăudați-i, apreciați-le efortul. Arătați-le că sunteți mândri de reușitele lor.

Nu uitați că temele pot genera cu ușurință frustrări și îngrĳorări în rândul copiilor.
Nu îi comparați cu ceilalți copii, nu uitați că fiecare copil are propriul său ritm de
dezvoltare și nu vă implicați excesiv în efectuarea temelor. Și cel mai important aspect pe
care orice părinte de școlar ar trebui să îl aibă în vedere este EVOLUȚIA și nu
perfețiunea!
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SUCCESUL UNUI ELEV ARE IN SPATE

SUSŢINEREA SI IMPLICAREA FAMILIEI

Profesor :GEORGEVICI ANIŞOARA
Liceul Tehnologic , ,CLISURA DUNARII ' 'Moldova-Noua

Ni c i od a t ă fami l i a nu a fo s t ma i so l i c i t a t ă s i ro l u l s ău nu a fo s t

n i c i o da t ă a t â t de mar e ca az i ” – Bou t i n ş i Du r i ng , 19 9 4 .

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi
familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de
viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de
vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin
condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.
Scoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul
didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte
activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile
şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în
sprĳinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de
cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.
Parteneriatul educaţional se realizează între:
instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ;
agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme
educaţionale ;
membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului
(medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ;
influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ;
programele de creştere, îngrĳire şi educare a copilului.

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care
trăiesc părinţii poate sprĳini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre
valorile lor . De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la
dezvoltarea valorilor comunităţii.Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale
copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din
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cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice),
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea
copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică
în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament :
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte
ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece
şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea
cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei,
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie
şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite
reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii.

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi
subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.Cadrele didactice află cum este fiecare copil,
în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor
cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala
este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este
factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a
înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.
Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. 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.
Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive
între familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente
ambilor factori. Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se
iau în calcul:
calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
percepţiile fiecăruia;
atitudinile care îi caracterizează;
caracteristicile instituţiei şcolare;
caracteristicile familiei;
modul de comunicare.
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprĳinirea procesului
instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc
copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la
îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu
şcoala:



76

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

prezenţa la şedinţe şi lectorate ;
asistarea elevilor în efectuarea temelor ;
participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ;
organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ;
organizarea unui colţ verde în şcoală ;
atragerea unor fonduri pentru şcoală ;
susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi.

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod
pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar
dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie
cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o comunicare eficientă. Lipsa de
comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi
natura comportamentului.
Factori care favorizează comunicarea:
transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor ;
evitarea analizării critice sau blamării părintelui ;
mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ;
capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele
evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia;
rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ;
sprĳinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.
Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie : teoria profesionalismului şi
teoria schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul
făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod
de etică profesională. Teoria schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig
personal , un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. Cooperarea cu familia poate fi un
test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria profesională a
profesorului deoarece : părinţii sunt parteneri ai şcolii , eficacitatea învăţământului poate
fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt responsabili legali de
educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei
astfel de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe
sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul
moral-civic propus de şcoală ( comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste ,
corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc
de cinste.

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i
poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o
sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirĳeze pe cât
posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de
colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care
îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională . Cei mai mulţi părinţi sunt
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bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor . Dar , de multe ori, buna
intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de
competenţă.

Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă
copiilor.
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . Un
parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la
acest demers.

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge
mai repede la succes,ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce
momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru
formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii.

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului.
Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de
cerinţele vieţii sociale.

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai
mare, ci şi de a stimula calitatea de om . Ora de dirigenţie este cea în care ne putem
apleca asupra acestei laturi . În acestă oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de
interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor aspiraţii spre
formarea şcolară si profesională.

Se accentuează azi ideea de a sprĳini părinţii şi nu de a-i substitui.Se identifică tot
mai clar ideea unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor
pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative .
„
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INFLUENȚA MEDIULUI FAMILIAL ASUPRA

PROCESULUI DE DEZVOLTARE A COPILULUI

Prof. Gheorghe Cornelia Mirela
C. N. P. „Ştefan Velovan”, Craiova

Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica
lumii contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi
aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile.

Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă,
iar implicarea acestui deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie şi mediul
educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să fie parteneri egali în educaţia copilului.

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în
familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise,
categorice dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi
ocrotit .

În accepţiunea cea mai largă a termenului, copil bun reprezintă în fapt suma
trăsăturilor pozitive structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste,
iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun

înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de

copil.
Cultivarea la copii a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat

vârstei, ca un sistem referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele
circumstanţe particulare, printre care cele mai de seamă sunt împrejurările concrete ale
fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea educaţiei ca un proces
neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită
coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor grupului
familial. Cultivarea dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de
verbalism, de activitate şi nu de dialog, de descoperirea virtuţilor de către copil şi nu de
oferire a lor de către părinţi.

Apropierea copilului de bine (cu semnificaţia de normă de comportare şi nu de
ordin ce trebuie ascultat) constituie calea spre înţelegerea binelui cu participare şi cu
satisfacţiile ce decurg.

Pentru a putea descoperi „binele” care mai târziu va deveni „principialitate,

cinste, spirit de a-ţi ajuta aproapele, criterii de evaluare a comportării” este
necesar ca în grupul familial să existe un cod de conduită bazat pe o egală respectare a
normelor atât de către copii, cât şi de către părinţi. Respectiv, cerând copiilor să
acţioneze într-un anumit mod, părinţii să constituie modelul şi imboldul în acea direcţie
şi nu factor derutant.

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte
copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ.
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Legătura copilului cu familia este, din această cauză, extrem de puternică şi –
din multe puncte de vedere – de neînlocuit.

Considerată în substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia

îndeplineşte importante funcţiuni în procesul general al integrării copilului în

mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale:
- creează o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial: din punct

de vedere fizic, psihic, material;

- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este

maxim;

- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi

(nu întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut);

- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se imprimă

asupra întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la

schimbările ulterioare care se impun;

- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din

viaţă.

Educaţia copiilor se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-
educativ, cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare, un rol important fiind deţinut de
familie. Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi
primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe în familie, unde se
formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" –după cum spunea Loisel.
Familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici copilul făcându-şi
„ucenicia” pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o
imprimă familia.

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 rezistent,
puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin aceasta, predispus la o anume fericire.

Părintele nu are dreptul şi nu poate să se substituie copilului sau, pe care trebuie
să-l perceapă de la bun început ca pe o fiinţă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita,
stimula şi consolida manifestarea autonomiei şi eficienţei sale umane.
Se spune că „profesia” de părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de
către toţi membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe
sistematic, să-şi pună probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale.

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu şcoala.
Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea,

comunicarea, continuitatea şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a
ambelor părţi este dată de o apropiere cu dublu sens familie - şcoală, şcoală - familie,
apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii: educaţia pentru viaţă a
copiilor.

Stabilirea unui program comun de educaţie în şcoală şi în familie, fixarea unor
sarcini ale educaţiei în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca
educativă din şcoală sunt condiţii de asigurare a unei unităţi de vederi a şcolii şi a familiei.
De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile „creionate” acum constituie baza modului de acţiune în viitor;
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atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor)
vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.

În vederea educării copilului, sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi
calităţi pe care părinţii trebuie să le dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul
răspunderii, sănătate fizica şi psihică etc.

Prin investigaţia psihică a copilului său părintele va descoperi imensul lor
potenţial şi apoi de a-l valorifica în opera de formare a unei personalităţi de succes.
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COLABORAREA DINTRE ÎNVĂŢĂTOR ŞI

FAMILIE

Profesor GHERASE LUMINIŢA-CARMEN
Şcoala Gimnazială Nr. 16 ”M.I.Dobrogianu” Constanţa

Fiecare învăţător, profesor şi mai ales diriginte trebuie să ştie că părinţii sunt în
mod necesar parteneri. Indiferent de competenţele lor educaţionale, de situaţia lor
materială şi socială, ei sunt extrem de importanţi pentru copil.

Părinţii îşi cunosc cel mai bine copilul, ei l-au urmărit cum a crescut, cunosc
detalii referitoare la perioada copilăriei mici şi ştiu câte momente dificile au trecut
împreună. Părinţii merită să fie respectaţi pentru faptul că deţin cele mai multe idei
despre copilul lor şi l-au crescut fiind martorii evenimentelor principale ale vieţii lui. Ei
se îngrĳesc de copiii lor şi doresc ca aceştia să atingă maximum de potenţial. Pentru
fiecare părinte copilul său este minunat, fie că o spune, fie că nu o spune. El este puntea
de legătură cu viitorul şi trecutul şi de aceea este o piatră preţioasă a fiecărei familii,
indiferent de nivelul socio-cultural al acesteia. Părinţii fac sacrificii pentru copiii lor:
nopţi nedormite, alergătură, investiţii etc. Ei vor ca urmaşii lor să fie printre primii,
pentru că doresc astfel să-i vadă realizaţi şi integraţi în societate, pe poziţii bune.

Cercetările au arătat că rata învăţării creşte şi că învăţarea se menţine mai mult
în sprijinirea învăţării prin diverse activităţi acasă. Dacă părinţii participă la programul
educaţional iniţiat de şcoală, ei vor fi mai buni educatori pentru ceilalţi copii ai lor.
Studiile au arătat că părinţii generalizează implicarea lor şi la ceilalţi copii ai familiei.
Astfel, dacă ne ocupăm de un copil, acesta se va dezvolta, dar dacă ajutăm părinţii s-ar
putea dezvolta întreaga familie. Dacă vom şti să implicăm părinţii în activităţiile
noastre educative, ei vor sprĳini şi vor întări fiecare component viitor al familiei.

Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în
programul educativ al şcolii poate deveni un bun start pentru a crea părinţilor respect
de sine şi încredere în competenţele lor parentale. Cu alte cuvinte ei pot deveni astfel
părinţi mai buni. Copilul are nevoie de o ambianţă caldă, dar şi de reguli cărora să li se
conformeze, stabilite de comun acord cu părinţii.Un control excesiv sau insuficient
creează dificultăţi în adaptarea copilului. Părintele ostil şi autoritar crează copilului o
supunere forţată, pasiv-agresivă. Astfel, el trăieşte în tensiune şi se simte respins, este
mai puţin prietenos şi spontan, se simte inferior şi se va dezvolta faţă de adulţi, având
tendinţa de a se autopedepsi. Părintele ostil şi cu control insuficient asupra copilului -
genul de părinte ce frecvent încurajează la acesta din urmă impulsivitatea şi conduitele
dezordonate (cazul familiilor delicventelor juvenile), ajung mediocri, inadaptaţi la
cerinţele şcolare. Relaţiile dintre familie (dintre părinţi şi copii şi cele dintre părinţi ) au
consecinţe majore în formarea personalităţii copilului. Tensiunile, certurile din familie
sunt traumatizante el. Trăind repetat şi intens în aceste tensiuni, trebuinţa de
securitate a tânărului nu este satisfăcută, iar personalitatea lui se va cristaliza
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dizarmonic, fapt ce îi va afecta evoluţia şcolară. Suferinţa morală se reflectă în conduita
şcolară, determinând apariţia apatiei, a dezinteresului faţă de învăţătură. Climatul
afectiv joacă un rol considerabil în cazul elevilor emotivi, tulburările afective
asociindu-se cu dificultăţile de adaptare. Ambianţa familială este hotărâtoare pentru
modul în care copilul îşi fundamentează concepţia generală despre lume şi viaţă şi
pentru formarea personalităţii sale. Modul de a fi al părinţilor, felul de a gândi, de a-şi
exprima trăirile ,vor servi drept model pentru copil.

Părinţii îşi pot vedea propriul copil într-un mod deosebit. Ei pot aprecia mai
bine care îi sunt abilităţile, aptitudinile, problemele şi posibilităţile de rezolvare a
diferitelor cerinţe speciale sau nespeciale în procesul dezvoltării.

Prin activitatea în parteneriat cu părinţii, educatorul, profesorul, îşi asigură un
sprĳin în propria lui activitate: prin informaţiile primite, prin discuţii şi decizii comune,
prin voluntariat şi cooperare. Copiii învaţă şi ei din acest parteneriat faptul că părinţii
sunt o parte importantă aeducaţiei lor. Este un prilej de rezolvare creativă a conflictului
între generaţii şi de constituire 2 premiselor creative de rezolvare a lui. Ajungând
părinţii să fie mai implicaţi în dezvoltarea copiiloc. mai târziu, aceştia devin tot mai
obiectivi şi mai stimulativi, în acest fel putându-se întări interacţiunile şi relaţiile dintre
părinţi şi relaţiile dintre părinţi şi copii.

Realizând o comunicare şi cooperare reală cu părinţii, şcoala pune bazele unei
unităţi de decizie şi de acţiune între cei doi factori. Dacă scopurile şi obiectivele nu
corespund cu cek propuse de programul educativ, acest lucru este sursă de conflict şi de
situaţii dificile pentru copil

Activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor
posibile fi evidenţiează spre rezolvare situaţiile de risc în dezvoltarea copilului.

Activitatea de parteneriat cu părinţii poate uşura rezolvarea diferitelor probleme
didactice – extradidactice.

Un alt domeniu important este cel al atitudinii comportamentale. Atenţia pe care
o acordăm comportamentului copilului, ca părinte sau cadru didactic, ca şi cea acordată
performanţelor şcolare sau iniţiativelor are un rol deosebit de important. Ea stimulează
şi încurajează şi este de cele mai multe ori mai valoroasă ca o recompensă materială. Un
gest de admiraţie sau câteva cuvinte adresate copilului care a obţinut un succes, cât de
mic ar fi el, au un efect binefăcător. Recunoscându-i performanţele îl motivăm puţin câte
puţin. În schimb o prea mare atenţie acordată celor cu probleme de disciplină, de
comportament, nu va face decât să-i pună în valoare şi să-i încurajeze în continuarea
acestora. Formulând interdicţii vom incita de fapt la nerespectarea lor. Este important ca
mesajele pe care le transmitem atât noi cât şi părinţii să fie într-un limbaj pozitiv („Nu
mai vorbiţi!” poate fi înlocuit cu „Linişte, vă rog!”), centrat pe copil ( în loc să-i spunem
„Ai reuşit” putem folosi „Îţi pare bine că ai reuşit”), pentru că reflectându-i sentimentele
înseamnă să-i evidenţiem o reuşită.

„Situaţiile de tensiune şi autoritarism exclusiv şi brutal îi fac pe copii să se simtă
inferiori şi să aibă dificultăţi în a da şi a primi afecţiunea altora, se simt izolaţi şi nefericiţi,
vinovaţi şi depresivi, au reacţii de apărare; iar în situaţiile de acceptare, valorizare şi
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căldură afectivă, ei tind să-şi formeze şi să manifeste o înaltă stimă de sine, încredere,
raţionalitate, autocontrol.” (vezi Albu, G. , 2002, p. 134).

Oferindu-i atenţie, încredere, libertate de exprimare şi dragoste necondiţionată,
copilul va deveni posesorul unei inestimabile comori: o bună/ ridicată stimă de sine,
care-l va ajuta în viaţa de adult.

Cadrele didactice, ca şi părinţii, trebuie să înveţe să-şi stăpânească stresul, să-şi
diminueze îndoielile, când e vorba de capacităţile lor educative, pentru a transmite
siguranţă şi încredere copiilor. Autodisciplina se învaţă din fragedă copilărie şi poate
continua toată viaţa.

Copilul simte că este în siguranţă atunci când are o viaţă stabilă, în timp şi spaţiu,
şi mai ales când are în preajmă, în mod regulat, persoanele importante pentru el (părinţi,
învăţătoare). De aceea activităţile/ lecţiile se desfăşoară după un orar bine stabilit de la
începutul anului, în aceeaşi sală (pe cât posibil), cu aceleaşi cadre didactice. Fluctuaţia de
cadre didactice, mai ales la elevii mici, dă naştere de cele mai multe ori la sentimentul că
nu sunt iubiţi, că sunt părăsiţi, că nu valorează nimic.
Bibliografie:
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA UNEI

PERSONALITĂȚI DE SUCCES

Autor: GHIBU LIVIA MARINELA
Prof. înv. preșc. Grădinița P.P. Becicherecu Mic; Timiș

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele
puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea
fizică. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de
joacă, le creează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrĳește de sănătatea lor. Familia
îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială, obișnuindu-l să
utilizeze factorii naturali (apa, soarele) pentru sănătatea organismului.

În cadrul familiei, copilul își însușește limbajul. Volumul, precizia vocabularului și
corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție.
Familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale,
ocupațiile oamenilor, obiecte casnice, etc.). Ea se preocupă de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor, dezvoltându-le spiritul de observație, memoria și vederea.
Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea
înțelege. În jurul vârstei de 3-6 ani, copiii pun cele mai multe întrebări, iar părinții îi
ajută să-și însușească un număr mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și
exact.

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, ordinea, cumpătarea, grĳa față de
lucrurile încredințate. În realizarea acestor sarcini, părintele este un exemplu pentru
copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos
și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în
evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă
să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. Familia contribuie și la educația estetică a
copilului, părinții fiind cei care realizează contactul cu frumusețile naturii (culorile și
mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului, etc.), cu viața socială (tradiții,
obiceiuri străvechi, etc.).

În unele familii, preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipsește cu
desăvârșire, iar în altele este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini și nici plăcere
pentru diferite arte (balet, muzică, teatru, etc.), părinții trebuie să respecte opțiunea
copilului.

Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia trebuie să fie relații de
înțelegere, respect, întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită,
onestă. Părinții trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de puternic este
spiritul de imitație la copii. În comparație cu familia cu un singur copil, familia cu mai
mulți copii reprezintă un mediu educativ mai bun. Copilul singur la părinți tinde să fie



85

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

mofturos, egoist, capricios datorită părinților care doresc să-i facă toate poftele. În
familiile cu mai mulți copii, afecțiunea părinților se îndreaptă către toți copiii.

Părinții trebuie să aibă autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie
obținută cu ajutorul pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunătate și
satisfacerea oricărei dorințe. A educa un copil nu este un lucru ușor. Unii părinți având
concepții învechite, cred că ei știu cel mai bine să-și educe copilul, neacceptând sfaturi
din exterior.

Relaționarea interumană a fost, este și va rămâne o problemă dificilă și complexă
nu numai în școală, dar și în familie și societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezintă
unicate, sunt diferiți din toate punctele de vedere: fizic (aspect, sănătate), social (profesie,
avere), psihic (temperament, aptitudini, interese).

Părinții și educatoarele trebuie să aibă în atenție următoarele zece reguli în vederea
educării copiilor:

1. Să-ți iubești copilul.

Să te bucuri de el, să-l accepți așa cum este, să nu-l jignești, să nu-l umilești, să nu-l
deranjezi, să nu-l pedepsești pe nedrept, să nu-l lipsești de încrederea ta, să-i dai prilej să
te iubească.

2. Să-ți protejezi copilul.

Să-l aperi de primejdii fizice și sufletești, la nevoie chiar prin sacrificarea propriilor
interese și cu riscul propriei tale vieți.

3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău.

Să-i transmiți valorile și normele etice ale societății. Să-i dovedești că trebuie să
trăiască în dragoste și armonie cu ai săi și cu toți cunoscuții familiei. Să trăiască în cinste,
în adevăr, cu respectul bunurilor, convingerilor și sentimentelor altora. Să crească și să
simtă tot timpul comuniunea „mamă-copil-tată”. Să-l obișnuiești să participle la
activitatea obștească.

4. Să te joci cu copilul tău.

Să-ți faci timp pentru copilul tău, să vorbești cu el, să te joci cu el cum îi place
(jocurile lui), să iei în serios jocul lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui.

5. Să lucrezi cu copilul tău.

Să-ți ajuți copilul când încearcă să participe la munca în casă ori în grădină. Când
copilul este mai mare, să-l obișnuiești să participle la treburile zilnice din gospodărie.

6. Să lași copilul să dobândească singur experiențe de viață, chiar dacă

suferă.

Copilul acceptă numai experiențele pe care le face singur. Propriile tale experiențe
sunt lipsite de valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-și
acumula experiențe proprii, chiar dacă sunt legate de anumite riscuri.

7. Să-i arăți copilului posibilitățile și limitele libertății umane.

Să înfățișezi copilului posibilitățile extraordinare de desfășurare ale omului în
conformitate cu înzestrarea și talentele fiecăruia. Dar, în același timp, să-i arăți că orice
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om trebuie să recunoască anumite limite în faptele sale, chiar și în familie, față de părinți.
Ajută-l pe copil să recunoască și să respecte aceste limite.

8. Să-l înveți să fie ascultător.

Să supraveghezi și să îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin acțiunile sale
să nu genereze suferința nici pentru alții. Răsplătește-l pentru respectarea regulilor
stabilite. La nevoie, încearcă să-i impui respectarea regulilor prin pedepsire!

9. Să aștepți de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform

gradului de maturitate și propriei experiențe.

Copilul are nevoie de mult timp până învață să se orienteze în această lume
complicată. Ajută-l cât timp poți și cere-i o părere proprie sau un verdict numai când
este în stare să-l dea, conform experiențelor accumulate și gradului de maturitate!

10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii,

vacanțe, serbări de familie, manifestări sportive, spectacole).

A fi părinte este mai mult decât o simplă calitate față de care ne putem exalta. Ea
presupune experiență, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însușirile care se cer
pentru exercitarea unei adevărate profesii, „profesia de părinte”. Iar pentru realizarea
unor performanțe, existența unui climat familial favorabil și armonios și competența în
educație reprezintă premise de bază.

Bibliografie:
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Importanța implicării familiei în viața școlarului

Autor: Grigoraș Diana
Prof. Școala Gimnazială.,,Dimitrie Cantemir”, Rădăuți

Școala este instituția socială creată în mod special pentru educarea tinerei generații.
Școlii îi revine sarcina de a sintetiza toate influențele ce apar pe baza conlucrării cu toți
ceilalți factori educativi. Ea deține un rol hotărâtor în formarea omului, este vorba de
felul cum se desfășoară procesul de educație în interiorul ei, acesta fiind îndrumat și
condus de persoane competente, pregătite în mod special pentru acest lucru.

Familia- celula de bază a societății, la nivelul căreia se întrepătrund fenomene
biologice, psihologice, sociologice, economice, culturale- se deosebește de alte grupuri
sociale prin forma de organizare, relațiile dintre membrii săi, scopurile și sarcinile pe
care le are.

Mediul familial este universul natural al copilului, diferit în funcție de contextul
social pe fondul căruia se constituie și ale cărui fenomen le reflectă,și de particularitățile
fiecărei familii. Mediul influențează, iar educația acționează, nu însă independent, ci
concomitent.

Intrarea în școală înseamnă pentru copil un moment fundamental, generat de
funcțiile școlii. Școala reprezintă un mediu nou, cu influențe ce își pun amprenta pe
conduita sa, determină o separare între activitatea propriu-zisă și joc, între timpul
consacrat activității școlare și timpul liber.

Educația făcută de primii educatori-părinții- se răsfrânge asupra tuturor laturilor
personalității copilului, în funcție de particularitățile de vârsta și individuale ale acestuia.

Conceptul de colaborare este implicat în contexte în care se pune problema acțiunii
desfășurată în comun de mai mulți factori. Și cum educația este o asemenea acțiune la
care ,,își dau concurs” școala, familia, organizațiile de copii și tineret, necesitatea
colaborării între ele este stringentă. Acțiunea de coordonare pe care o exercită școala în
cadrul relațiilor ei cu familia, se concretizează în selecționarea influențelor educative
pozitive pe care școlarul le primește în cadrul familiei, precum și al contracarării
influențelor negative provenite din mediul familial.

Relația instituție școlară- familie nu se poate constitui în fapt, fără asigurarea unei
condiții de bază fundamentale: cunoașterea familiei de către cadrul didactic, a
caracteristicilor și potențialului ei educativ. Prin strânsa legătură dintre învățător și
familie, putem cunoaște natura relațiilor afective dintre părinți și copii, modul în care
părinții își petrec timpul, atitudinea acestora față de mediul ambient, cunoașterea
statutului și rolul copilului în familie, a responsabilităților lui,, modul în care se asigură
în familie autoritatea părintească, cine o deține și prin ce forme se exercită.

Cunoscând asemenea aspecte, dascălul poate trece la stabilirea unui program comun
de educație, în care acțiunile ce se întreprind în școală și familie să se completeze
reciproc. Numai în acest fel se poate contura un sistem unitar de cerințe. Odată stabilite
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aceste lucruri , urmează aplicarea lor. Dascălului îi revine sarcina să îndrume și să
orienteze modalitățile de aplicare și mai ales să urmărească rezultatele. El va trebui să-i
familiarizeze pe părinți cu anumite cunoștințe psihopedagogice și să-i inițieze în
folosirea unor metode și procedee de educație, în concordanță cu particularitățile de
vârstă și individuale ale copilului. Trebuie determinați să vadă în cadrul didactic
îndrumătorul cel mai autorizat să le ofere informații utile, privind asigurarea în familie a
celor mai propice condiții de comunicare a muncii educative desfășurate în cadrul
organizat al instutuției școlare. De acest lucru depinde în întregime realizarea
caracterului de permanență în întreaga muncă de cooperare a școlii cu familia.

În privința formelor concrete de colaborare dintre școală și familie , ele se deosebesc
în funcție de scopul urmărit și modul concret de realizare. Se pot menționa:
-ședințe lunare cu aceștia, consultații bilunare, sau când se ivesc diferite probleme;
-corespondența cu părinții;
-lectoratele pedagogice;
-adunări comune cu elevii și părinții.

Concepută în mod sistematic, colaborarea școlii cu familia este o parte componentă a
sistemului general a activității educative. Școala are datoria să inițieze părinții în
problemele psihopedagogice, să acorde ajutor familiei în educarea copiilor și să antreneze
mai mult pe părinți la stimularea și evaluarea progresului educati al elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
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ÎMPREUNĂ SUNTEM O ECHIPĂ:

ŞCOALA ŞI FAMILIA

Autor: Izsak Cristina-Ştefania
Prof. Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu”-Vulcan

Sunt zeci, poate sute de citate de la scriitori celebri, sau personalităţi ale lumii, sau
poate chiar nişte simple păreri ale unor anonimi, despre tot ceea ce înseamnă şi
reprezintă şcoala. Oricât de numeroase şi plauzibile ar fi acestea, nimic nu poate fi mai
reprezentativ sau mai adecvat în contextul actual, în care această pandemie a adus cu sine
o implicare a întregii societăţi în care şcoala a devenit parte componentă a familiei.

Niciodată rolul dascălului în raport cu copilul nu a fost doar strict professional.
Relaţia profesor – elev nu a putut funcţiona în totalitate fără ajutorul şi implicarea
familiei. Atunci când educatorul, învăţătorul sau profesorul au cunoscut mediul familial
al elevului şi au cooperat cu uşurinţă, rezultatele şcolare au fost în concordanţă cu
capacitatea, aşteptările şi progresul fiecăruia. Atât cadrele didactice cât şi părinţii au
beneficiat de avantajele unor astfel de cooperări. Rezultatele colaborării cu familia au dus
la depăşirea unor idei preconcepute în care profesorului îî revenea doar rolul de a- şi
desfăşura procesul intructiv –educativ din timpul orelor de curs, fără a depăşi barierele
social- umane a comunităţii şi implicit a familiilor acestor copii.

Întotdeauna familia a adus resurse suplimentare care au putut susţine rolul educativ
al şcolii şi chiar a oferit un cadru propice pentru a continua educaţia non- formală.

Familia, împreună cu şcoala, favorizează rezultatele şi succesul şcolar al elevilor, dar
mai ales a tinerilor care vor forma societatea contemporană. Educaţia copiilor nu
s- a limitat niciodată doar la actul pedagogic –instructiv din cadrul şcolii, familia fiind
deseori mediu adecvat pentru formarea intelectuala, afectivă şi volitivă a personalităţii
copiilor. Şcoala a fost mereu interesată să colaboreze şi coopereze cu familia, pentru că
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acţiunile educative din cadrul instituţional să fie mai aprofundate şi de lungă durată cu
aplicabilitate permanentă. Colaborarea şcolii cu familia este necesară şi în vederea unei
informări reciproce cu privire la comportamentul extraşcolar, dar mai ales la dezvoltarea
multiplă şi complexă a copilului.Climatul şi atmosfera familială devenind cadrul de
ambianţă materială, spirituală şi afectivă în care se vor forma viitorii tineri ai unei
societăţi.

Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale s- au
schimbat într- un ritm accelerat şi fără experienţa de a ne mai confrunta cu situaţii
similare, fiecare persoană şi implicit familiile acestora, au fost afectate din mai multe
puncte de vedere.Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate ca o criză a socieţăţii,
implicit a familiei, ci mai degrabă ca o provocare şi o adaptare la schimbările noilor
norme internaţionale

De altfel, în contextul actual, când ne confruntăm cu o situaţie fără precedent,
apariţia unui virus cu efecte atât de grave, pe întregul mapamond, legătura dintre familie
şi şcoală este mai strânsă şi mai determinantă ca niciodată. Într-adevăr, misiunea actului
educaţional actual, depăşeşte tot mai mult procedurile anterioare în atingerea
obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar. Având în vedere noile cerinţe de
adaptabilitate ale tuturor ţărilor în care întreaga omenire suferă inevitabil o serie de
modificări, tot mai mulţi părinţi sunt copleşiţi de această pandemie şi sunt mult mai
preocupaţi de problemele cotidiene cu care se confruntă. Deoarece aceştia sunt nevoiţi să
se prioritizeze pe sănătate, schimbările economice şi sociale care au survenit, familia este
nevoită să se mobilizeze şi să se adapteze noului proces educativ şi să stabilească o mai
bună legătură cu cadrele didactice.

Majoritatea părinţilor s- au repliat cu uşurinţă noilor cerinţe educaţionale bazate pe
tehnologia modernă şi a mediului on- line şi au cooperat cu şcoala, chiar într- o mai
mare măsură, pentru a putea să îi spĳine şi îndrume în evoluţia lor şcolară. Cu toate
acestea, educaţia modernă, tehnologizată, prin intermediul căreia elevii îşi desfăşoară
procesul de învăţare, pentru unii părinţi, care nu au beneficiat de studii în aceste
domenii, a reprezentat o provocare. Aceştia au fost deteminaţi să apeleze la studii şi
specializări în aceste domenii digitale. În acest sens, pentru a veni în ajutorul copiilor,
unii membri ai familiilor s- au înscris la cursurile de formare on –line susţinute atât de
Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţelor de Muncă, sau la cursuri de specializare de
scură durată, cu scopul de a- si putea însuşi cunoştiinţele digitale sau să şi le
perfecţioneze., . Prin aceste programe de pregătire şi instruire şi- au putut însuşi
cunoştiinţele necesare pentru a- şi ajuta copii la lecţii şi teme şi să coopereze mai bine cu
profesorii de la clasă. Astfel a crescut calitatea interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra
educaţiei copiilor.
De altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată.Orice
problemă s- ar ivi, şcoala şi familia urmăresc acelaşi scop educativ: formarea copiilor spre
a deveni viitorii tineri şi adulţi..
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Familia, un factor decisiv

Autor: Laudat Raluca Prof. Colegiul National George Cosbuc Motru

Copiii care se descurcă bine la școală sunt adesea ajutati si indrumati de catre

parinti. Importanța implicării familiei în succesul fiecărui elev nu poate fi exagerată. Este

un proces multidimensional ceea ce face ca implicarea familiei în viata scolara a unui

copil să fie o problemă din cauza unor circumstanțe sociale, materiale sau educationale.

Efectele mentale adverse care pot fi provocate de probleme sociale, economice sau

familiale sunt totuși reflectate întotdeauna în situatia lor scoalara

De cele mai multe ori, copiii isi contureaza aspiratiile avandu-i pe membrii familiei

exemple bune de urmat. Educația părintească este identificată în mod regulat ca fiind cel

mai puternic predictor al succesului academic al unui copil

Părinții cu studii superioare sunt mai predispuși să le citească copiilor, îmbunătățind

abilitățile de alfabetizare timpurie și construind cunoștințe fundamentale de conținut de

la o vârstă fragedă. Atunci când interacționează cu copiii lor, părinții educați pun mai

multe întrebări, folosesc un vocabular mai complex și incearca sa il invete pe copil sa fie

cat mai independent de protectia parentala.

Cadrele didactice vor incerca sa indrume copilul, dar daca parintii acestuia nu au o

comunicare bazata pe principii comune cu profesorul, o sa se nasca in constiinta

sensibila a scolarului o pozitie antitetica fata de sfaturile si bunele practici ale

profesorului. Trebuie sa realizam ca daca adultii nu vor stabili acest echilibru,

consecintele pot deveni nefaste. Influenta parintilor este dominatoare si ei trebuie sa

cunoasca acest aspect pentru a sti cum sa isi controleze influenta asupra fiului sau fiicei

lor.

Relatia scoala- parinte este esentiala, iar institutia ar trebui sa le ofere sprĳin deplin in

educatia copiilor. Sedinte cu specialisti in educatie, psihologi ar determina o crestere

calitativa a modului de invatare si de percepere a comportamentului scolarului. Scoala

consolideaza in societate principii colective, deci, aceasta nu trebuie sa fie o bariera intre



92

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

confortul pe care caminul ti-l ofera si riguozitatea unei institutii. Parintii, mai ales in

perioada claselor primare, ar trebui sa fie invitati la diverse activitati, cum ar fi cele in

aer liber pentru ca prezenta parintilor le ofera curajul de care ei au nevoie in alegerile

luate. Sunt profesor de liceu, elevii mei sunt adolescenti si am observat ca lipsa parintilor

in copilarie a determinat oatitudine dominata de nesiguranta, iar aceasta nesiguranta

poate fi vizibila prin doua forme comportamentale: interiorizare( teama de a gresi) sau

ignoranta( aici putem enunta ignoranta fata de sfaturile profesorile, parintilor ori

ignoranta fata de situatia scolara).

Atitudinea nepotrivita nu trebuie pedepsita, ci trebuie inteleasa, analizata si rezolvata

prin gasirea unei solutii potrivite adolescentului. Vietile lor nu sunt perfecte, nimeni nu

raspunde agresiv fara a avea o problema interioara, poate din copilarie, si sa aiba reactii

mai tarziu.

Deci, sa fim apropiati de copii si sa cautam impreuna rezolvarea unei educatii fara

modaliati lugubre.
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Copii și părinți pe drumul faptelor bune

Autor: Mărculescu Mihaela
Prof. înv. primar Școala Gimnazială ”Buică Ionescu”, Glodeni-Dâmbovița

Școala și familia sunt cei doi piloni de rezistenta ai educației, care contribuie prin
mĳloace specifice la formarea tinerei generații.

Familia este prima școală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuințele
elementare ale copilului și de protecția acestuia, exercitând o influență atât de adâncă,
încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toată viața în profilul personalității
acestuia.

Familia ocupă un loc aparte în sistemul instituțional al educației. Acțiunea ei pe
întreaga perioadă a dezvoltării include și toate laturile formării personalității. Ea
reprezintă unul din mediile de socializare și educare dintre cele mai complete datorită
posibilităților pe care le are de a-l introduce pe copil în cele mai variabile situații și de a
acționa asupra lui prin cele mai complexe și firești mĳloace.

Familia oferă copilului primele informații despre lumea din jurul lui, primele
norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv adecvat nevoilor și dorințelor
sale.

Colaborarea şcolii cu familia este o condiţie importantă a unirii eforturilor în
educarea şi îndrumarea copiilor în alegerea profesiei dorite. Această colaborare trebuie
să constituie o acţiune suplă de educare a educatorilor-părinţi. Printre acţiunile
pedagogice ale şcolii în rândul părinţilor se pot menţiona: consultaţii pentru părinţi,
discuţiile individuale cu părinţii, adunările cu părinţii, însoţite de expuneri şi discuţii pe
diverse teme psihopedagogice, cum ar fi cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi
individuale, condiţiile necesare învăţării eficiente, activitatea copiilor în timpul lor liber
şi altele; lectoratele cu părinţii, susţinute de specialişti de valoare pe o tematică diversă ce
priveşte creşterea şi educarea copiilor, educaţia sexuală, comportarea civilizată etc;
adunările pe diverse teme şi discuţiile cu părinţii în comitetul de părinţi pe şcoală etc.

Desfășurarea activității în format on-line a solicitat mai mult ca niciodată o
coloborare strânsă cu familiile elevilor, mai ales în clasele mici (pregătititoare – II) unde
elevii nu dețineau competențe digitale. Mărturisesc că au existat situații în care și
părinții au avut nevoie de suport, dar au înțeles și s-au adaptat repede.

Iată câteva principii fundamentale ale colaborării familie-şcoală:

1. Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie-şcoală, centrate
pe învăţare;
2. Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele
educaţionale ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală;
3. Colaborarea familie-şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi
drept cadru de sărbătorire a realizărilor, a performanţelor deosebite;
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4. Relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul
restructurării educaţionale şi al reînnoirii comunităţii;
5. Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului
personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilităţi concrete, esenţiale
conexiunii cu părinţii şi comunitatea.

Debutul lunii decembrie a constituit un prilej excelent pentru a demera un
proiect simplu cu elevii clasei pregătitoare pe care anul acesta o conduc . Proiectul s-a
intitulat ”21 de zile până la Crăciun, 21 de fapte bune” și face parte din parteneriatul
ȘCOALĂ-FAMILIE .

La începutul lunii decembrie am propus elevilor să facă câte o faptă bună în
fiecare zi, cu scopul consolidării relațiilor cu părinții și cu ceilalți membrii ai familiei. I-
am implicat pe părinți în monitorizarea și recompensarea elevilor.

Faptele bune pe care le-am propus elevilor mei au fost următoarele:

� Ziua 1 - Spune ”Mulțumesc!” ori de câte ori ai ocazia.
� Ziua 2- Așază frumos jucăriile din camera ta.
� Ziua 3 – Îngrĳește florile din ghivecele pe care le ai în casă.
� Ziua 4- Pregătește ghetuțele pentru vizita lui Moș Nicolae.
� Ziua 5- Împarte cu o persoană apropiată dulciurile primite de la Moș Nicolae.
� Ziua 6- Împarte zâmbete tuturor membrilor familiei tale.
� Ziua 7- Roagă-i pe bunici să îți povestească din copilăria lor.
� Ziua 8- Ajută-l pe tata să repare ceva.
� Ziua 9 – Mănâncă două fructe și o legumă.
� Ziua 10- Așază-ți frumos hainele în dulap.
� Ziua 11 – Urmărește împreună cu familia un film.
� Ziua 12- Realizează o floare din hârtie pentru mama ta.
� Ziua 13- Joacă un joc cu toți membrii familiei tale.
� Ziua 14- Ascultă o poveste citită de unul dintre părinții tăi și spune-i ce ți-a

plăcut cel mai mult.
� Ziua 15- Pune plante să încolțească.
� Ziua 16 – Realizează o felicitare pentru o persoană care este departe și la care ții

foarte mult.
� Ziua 17- Mergi cu mama sau bunica la Biserică pentru a te împărtăși.
� Ziua 18- Dă-i voie frățiorului tău sau surioarei tale să se joace cu jucăria ta

preferată.
� Ziua 19- Spune o rugăciune pentru toți copiii săraci.
� Ziua 20 – Plimbă-te prin curte și zâmbește-i soarelui.
� Ziua 21- Ajută pe mama să prepare prăjitura care vă place cel mai mult.

Pe părinți i-am rugat să-i încurajeze și să-i aprecieze pe copii de fiecare dată. Le-
am oferit și o listă de formule magice prin care pot face acest lucru.
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� Sunt fericit să te văd lucrând aşa!
� Ştiam că vei reuși!
� Grozav!
� Continuă, e din ce în ce mai bine!
� Acesta este cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată!
� Astăzi ţi-ai dat toată silinţa.
� Îmi eşti de mare ajutor!
� Eşti pe drumul cel bun!
� Bine gândit!
� Faci progrese remarcabile!
� Merge grozav!
� Te descurci de minune!
� Excelent!
� Nici eu nu aş fi făcut mai bine!
� Este o plăcere să te observ când lucrezi aşa.
� Tocmai ai reuşit!
� Uită-te la tine cât de bine te descurci!
� Mă faci fericit!
� Eşti un copil minunat !

Pot aprecia că această activitate a avut un impact deosebit atât asupra elevilor
care au realizat că sunt valoroși pentru cei din jurul lor, cât și asupra părinților care au
conștientizat importanța timpului petrecut împreună și au realizat că bucuria și
sentimentul de împlinire pot veni și din fapte simple.
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Importanța parteneriatului

școală-familie în educația tinerilor

Prof. Mărgineanu Simona Venera, Colegiul Național
Pedagogic ”Ștefan Velovan”, Craiova

Educația a fost întotdeauna un subiect de mare însemnătate care a generat
dezbateri aprinse cu susținători ai educației pornind din sânul familiei, dar pe de altă
parte alții considerând că oricât de rea ar fi educația primită în familie, școala are un rol
decisiv. Se crede că educația din familie poate fi schimbată în bine atât timp cât copilul
este expus la exemple pozitive în școală, atât timp cât școala se implică în educația
elevilor nu numai științific ci și moral, dând exemple pozitive, vrednice de urmat,
deoarece, cu cât ești mai înconjurat de persoane care te respectă și merită respect, cu atât
mai mult și mai repede, inconștient, începi să copiezi pe cei din jur. Și cine ar fi un
exemplu mai bun de urmat decât dascălii plini de căldură și dornici să împărtășească din
vastele lor cuniștiințe?

Prin urmare care snut factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei
educaţii? Fără îndoială ca raspunsul este simplu dar și complex: şcoala şi familia. Funcţia
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente.
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile
concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Şcoala poate realiza un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și respectarea
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul
didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte
activ.

Parteneriatul educaţional între școală și familie este importany din punct de
vedere al comunicării, cooperării şi colaborării în sprĳinul copilului la nivelul procesului
educational. Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul
în care trăiesc părinţii poate sprĳini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre
valorile lor. De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la
dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale
copiilor înşişi. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se
implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.
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Un alt aspect important este acela al deprinderilor de comportament care încep
să se formeze de la vârste fragede, din sânul familiei: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. Uneori
părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor
acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru
copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel
moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la
intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală
trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce ,
şedinţe şi lectorate cu părinţii.

Relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la demersul educational
este un parteneriat familie – şcoală este. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va
reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum
este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează,
iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi
să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei
generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de
învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii
nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a
stimula calitatea de om.

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.

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care
îi
poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sa
rcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirĳeze pe cât

posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de cola
borare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.

Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă
copiilor.
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare.

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este
copilul ni şcolarul nostru.

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea
omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ imp
us de cerinţele vieţii sociale.Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un
bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om,

Ora la care ne putem concenta mai mult asupra acestei laturi este ora de
consiliere și orientare
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În acestă oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a
responsabilităţii, de descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesi
onală.

În zilele noaste se pune mare accent pe educația formală care nu poare fi atinsă
fără ajutorul familiei, al părinților, rolul cărora nu pate fi ignorant, ei trebuie săpsă
înțeleagă și să sprĳine procesul educațional, dascălii, deoarece dascălii nu pot substitui
familia, pot doar lucra împreună pentru binele mai mare, acela al educației copilului.
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DE CEMINT COPIII?

Marin Diana Gabriela, Grădiniţa cu program prelungit nr.2

Pentru orice părinte poate fi un motiv de dezamăgire şi stress să găsească la el

acasă un mic Pinocchio, mai ales pentru că, de multe ori, nu ştie ce să facă pentru a pune

capăt problemei.

� A spune minciuni face parte dintr-o etapă în creşterea copiilor?

� Trebuie să-l pedepsească? Ar fi de ajuns cu o mică “predică”?

� Până la ce vârstă se consideră normal să spună câte o minciunică?

Acestea şi alte întrebări şi le pun părinţii destul de des.

Majoritatea părinţilor îşi ascultă copiii minţind şi se gândesc că sunt prea mici ca

să înţeleagă ce este o minciună şi faptul că e greşit să o spună.

Pur şi simplu presupun că vor înceta când vor mai creşte şi vor învăţa să facă

aceste distincţii. Talwar a descoperit însă că lucrurile stau exact invers: copiii care înţeleg

devreme nuanţele între minciună şi adevăr folosesc aceste cunoştinţe în avantajul lor,

fiind mai predispuşi să mintă atunci când au ocazia.

Una din multele întrebări care se pot formula pe marginea acestui subiect este:

,, La ce vârstă este un om capabil să spună prima minciună? ”

Există convingerea că cel târziu la un an copilul prezintă comportamente înşelătoare ,

plânsul fiind primul mĳloc de comunicare, dar şi cel de care se foloseşte pentru a obţine

favoruri.

Medicii psihoterapeuţi susţin că în jurul vârstei de 5 ani este posibil să ne

confruntăm cu ,, perioada minciunii” din viaţa copilului. Limbajul este instrumentul prin

care minciuna capătă consistenţa şi mai mare. Nu se poate spune despre un copil că minte

cu adevărat decât în momentul în care acesta devine conştient de faptul că, minţind, el
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induce o falsă convingere. Acum copilul şi-a dobândit conştiinţa de sine, este capabil să

facă diferenţa între adevăr şi minciună , între real şi imaginar, între obiect şi reprezentarea

lui mentală. Vârsta la care se întâmplă acest lucru poate varia de la 3/4 ani la 8/10 ani.

Primii paşi ai formării deprinderii de a minţi sunt:

� Îşi ghidează instinctele după principiul ,, aşa vreau eu”. Copilul va încălca toate

regulile unui joc fără a avea habar de semnificaţia gestului, fără a se ascunde.. Mai

târziu, va trişa cu bună ştiinţă.

� Va improviza diferite poveşti, dezvoltându-şi astfel imaginaţia şi limbajul necesar

pentru a fabula. E bine pentru început, este o perioadă normală, dar nu trebuie

încurajat, ci ajutat să înţeleagă diferenţa dintre real şi ireal, dintre realitate şi

imaginaţie.

� Ţine un secret . Pe de o parte, este distractiv şi instructiv, pe de altă parte, este

riscant, putând degenera totul într-o minciună foarte gravă.

Prima minciună este un pas important în dezvoltarea conştiinţei de sine.

Psihologii consideră că ,, fabulaţiile” şi ,, exagerările” micuţilor nu pot fi luate drept

minciuni în adevăratul sens al cuvântului , atât timp cât ele se manifestă până la vârsta de 6

/ 7 ani şi nu ridică motive de îngrĳorare. Copilul îşi testează limitele.

Prima minciună este un pas important în procesul de socializare.

Copilul învaţă să se adapteze la mediu, să se integreze în societate sau în grupurile cu

care intră în contact. Apare aşa- zisa ,, minciună socială” necesară pentru o bună

convieţuire în societate.Copilul va învăţa de la părinţi sau din altă parte că uneori este mai

bine să spui o minciună decât adevărul gol-goluţ.

Se disting 3 etape mari ale minciunilor, în funcţie de gradul de fabulaţie :

� 3-6 ani – perioada ludică, cea în care micuţul nu face distincţie între fabulaţia din

jocuri sau poveşti şi cea conţinută într-o minciună reală.

� 6-8 ani- perioada combinată, când descoperă că o parte din fantezismele ludice

au corespondent şi în viaţa de zi cu zi, fiind şi momentul în care un copil , condus

greşit sau lăsat intenţionat,, de capul lui” face pasul către minciuna intenţionată.
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� după 8 ani- perioada minciunilor elaborate, când ştiu că ceea ce fac este rău,

dar îşi pană

� favoruri, nevoia de bani, dorinţa de a ieşi de sub controlul şi autoritatea

părinţilor,

� plăcerea de a minţi,

� unele confuzii,

� anturajul.
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLII

Prof. Matasă Mariana
Școala Gimnazială Grumăzești, Jud. Neamț

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei
generații. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societății, să ia parte activ la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de
învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea școlii
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele vieții sociale.
Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare,
ci și de a le stimula calitatea de om. Ora de Consiliere și dezvoltare personală, după noua
terminologie, este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. Tot în această oră, se
urmărește valorificarea abilităților de interrelaționare, de asumare a responsabilităților,
de cultivare a capacității de a lua o decizie corectă, de descoperire a propriilor interese și
aspirații spre formarea școlară și profesională ulterioară.

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele
puncte de vedere: a) fizic, b) intelectual, c) moral şi d) estetic.

a. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi
îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât
mai bune de odihnă şi se îngrĳeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate
avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copilului
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii
naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii,
schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică
a copilului; prin îndrumări perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de
odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul
potrivit.

b. Dezvoltarea intelectuală. În cadrul familiei, copilul îşi însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului si corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile
oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria si gândirea.
Părinţii încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea
înţelege. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de trei până la şase ani, iar
părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, răspunzând cât se poate de
corect şi exact. Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprĳinul ei, susţinând "gustul
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de citit" al elevilor. Cel mai important este stimularea curiozităţii copilului pentru citit,
prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele unei mici biblioteci.

c. Educaţia morală a copiilor. Familia este mediul social în care se formează cele
mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea,
decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grĳa faţă de lucrurile încredinţate.
În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un
exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e
nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se
orienteze în evaluarea comportamentului său şi al celor din jur. Tot în sens moral,
familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Un aspect important al
educaţiei copiilor este aspectul moral religios şi orice părinte ar trebui să se implice cu
mare seriozitate în această latură a educaţiei.

d. Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care
facilitează copilului cu frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor,
verdele câmpului), cu viaţa socială (tradiţii, obiceiuri străvechi etc). Mĳloacele mass-
media şi, în mod special, televiziunea, exercită o influentă puternică asupra educaţiei
estetice. Părinţii trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa
televizorului cât şi emisiunile pe care le urmăreşte. În unele familii preocuparea pentru
cultura estetică a copilului lipseşte cu desăvârşire, iar în altele aceasta este exagerată.
Părinţii nu ar trebui să-şi oblige copilul să practice o artă (balet, muzică, teatru etc.),
pentru care nu are aptitudini sau pasiune.

Implicarea părinţilor aduce următoarele beneficii: creşte stima de sine a copiilor;
se îmbunătăţeşte relaţia părinte-copil. Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală.
Elevii au note mai mari. Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic,
etnie sau de nivelul de educaţie al părinţilor. Se recomandă ca părinţii să colaboreze cu
şcoala, să se implice în activităţile copiilor, pentru ca aceştia să se simtă mai bine şi mai
confortabil. Copiii vor crește indiferent dacă părinţii se implică sau nu, dar este foarte
important felul în care se doreşte ca ei să crească.

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul
social și cel personal este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural
care există între familii. Familia, însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite
însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul
părinților. Familia trebuie să aibă disciplina ei. Toate problemele vieții se pot rezolva
mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere.

O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare al elevilor
participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este
una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.

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
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considerat „responsabilitatea şcolii”, acest lucru începe să se schimbe. O educaţie de
calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă în mod
armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre
condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.

Succesul interacţiunii dintre școală și familie depinde doar de subiecţii educaţiei,
care realizează în comun activităţi coordonate, prin unitate de idei și obiective.
Interacţiunea familiei cu școala cuprinde tot mai multe elemente ale economiei de piaţă,
ceea ce înseamnă că cerinţele părinţilor privind calitatea serviciilor educaţionale cresc,
iar acestea urmează a fi adaptate la cerinţele vieţii reale. În ceea ce privește dezvoltarea
parteneriatelor, ca cel mai pregătit subiect al educaţiei, școala trebuie să dea dovadă de
mai multă iniţiativă pentru obţinerea unei interacţiuni constructive și stabile cu familiile
elevilor. Uneori, familia de astăzi nu este gata să-și asume pe deplin responsabilitatea
pentru dezvoltarea la copii a calităţilor și valorilor care au fost educate și formate în mod
tradiţional de generaţiile anterioare. Familia caută să împartă cu școala o responsabilitate
egală pentru modelarea personalităţii copiilor.

Parteneriatul dintre familie și școală constituie o condiţie indispensabilă a
educaţiei copiilor, iar stabilirea unor relaţii pozitive între părinţi, profesori și alţi actori
comunitari asigură buna funcţionare a instituţiei de învăţământ, având un impact direct
asupra calităţii educaţiei și determinând, în final, beneficii la nivel social. Deci, este
nevoie de intervenţii egal semnificative și, de o parte, și de alta, de dezbateri și negocieri,
de leadership parental.
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN

VIAȚA ȘCOLARULUI

Diana Mihaela Merlău

Profesor Învățământ Primar,

Școala Gimnazială Nr.
46, București

FUNDAMENTE TEORETICE și PRACTICE ALE PARTENERIATULUI școală
FAMILIE

De ce este necesar ca școala și familia să colaboreze

Implicarea familiei în viața școlii reprezintă o parte importantă pentru calitatea
educației, pentru un mediu sigur de învățare și de achiziții ale elevilor. Are beneficii
majore în ceea ce privește comportarea copilului la școală și la rezultatele sale școlare.
Implicarea familiei în educația școlară este cea de acasă: pornind de la disciplina, la
oferirea unui mediu familial stabil, la transmiterea valorii educației.

Educația de acasă nu trebuie separată de cea școlară. Este benefic pentru copil ca
părinții să cunoască ce se întâmpla la școală și ca profesorii să cunoască situația familială.
Implicarea familiei în educația școlară a copilului înseamnă și sprĳinul dat în realizarea
sarcinilor școlare; oferirea de materiale alternative pentru a-i face munca de înțelegere,
memorare și învățare mai simplă. Trebuie purtate discuții despre școală cu copilul,
interesul pentru activitățile școlare, materii, colegii de clasă.
În ceea ce privește colaborarea dintre familie și profesori, sunt recomandate activități
prin care familia și profesorii să se cunoască și să colaboreze împreună spre binele
copiilor.

Prin implicarea familiei în viața școlii se observă o îmbunătățire a frecvenței
elevilor la școală, abilitați sociale mai bune, adaptarea mai bună la mediul școlar, un
sentiment mai accentuat al competenței personale și eficienței în învățare, implicare mai
mare în activități școlare, o importanță mai ridicată pentru educație.

Aspecte legislative ale implicării părinților în educația copiilor
ROFUIP
Art.45. (1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea

de învățământ, în vederea realizării obiectivelor educaționale.
(2) Părinții/tutorii legali au obligația ca, cel puțin o data pe lună, să ia legătura cu

învățătorul/ dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal sunt obligați, conform

legii, să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu.
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ROFUIP
Art.84 (5) Personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și

considerație în relațiile cu elevii, părinții/reprezentanții legali ai acestora.
(6) Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natura să

afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.
(7) Personalului din învățământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale,

precum și agresarea verbală sau fizică a elevilor și/sau a colegilor.
Operaționalizarea mai clară a conceptelor de implicare și de participare a părinților
(Feuerstein, 2000 și Desforges, 2003, apud Smith et al., 2007) permite diferențierea
următoarelor aspecte:

- două tipuri de implicare a părinților și anume: spontană, care pornește de jos în
sus, fata de cea planificată, de sus în jos. Cea din urmă se referă la intervenții sau
programe construite cu scopul de a rezolva problema insuficientei participări sau
absenței părinților;

- implicarea acasă - spre exemplu, o discuție acasă despre activitățile de la școală
și implicarea la școală, de exemplu, participarea părinților în activitățile școlii sau aspecte
de organizare a activității școlare: comunicarea cu școala, relația școală - părinți (Smith
et al., 2007; Lambert 1985 apud Ho et al., 2011; Dor, 2013).
Încrederea este vitală pentru colaborare și reprezintă un factor important pentru
îmbunătățirea rezultatelor școlare. Încrederea între părinți și profesori poate fi abordată
teoretic la diferite niveluri: individual, instituțional sau social.

Parteneriatul școală - familie - comunitate reprezintă o problemă de actualitate
identificată în diferite documente educaționale, atât în plan național, cât și internațional
și de numeroase cercetări în domeniul educației. În țara noastră, Legea educației
naționale nr.1\2011 arată că părinții sunt parteneri principali și beneficiari ai procesului
de învățământ. Articolul 80 prevede că toate deciziile majore din învățământul
preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale
părinților. Legea Educației Naționale dă dreptul părinților să participe activ la
conducerea unităților de învățământ, prin prezența în consiliul de administrație al școlii
– a doi sau trei reprezentanți ai părinților, în funcție de mărimea școlii (Articolul 96).
Părinții sunt implicați în realizarea ofertei educaționale la nivelul unității de învățământ,
prin implicarea în organizarea programelor școală după școală, dar și la stabilirea
curriculumului la decizia școlii.
Avantajele pentru părinți, profesori și comunitate sunt relatate și în literatura de
specialitate (Epstein, 2009) evidențiind importanta implicării părinților în viața școlii,
având un rol deosebit în educația și dezvoltarea elevilor.

Implicarea familiei în viața propriilor copii are ca efect semnificativ o mai bună
îndeplinire a cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. Pe plan școlar, se observă efecte
directe asupra reducerii abandonului școlar, câștigul copiilor fiind de departe benefic.
Acest lucru conduce la obținerea unor rezultate mai bune la școală și de asemenea, la
înregistrarea unei rate de promovabilitate ridicată. De aici rezultă și șansa elevilor de a
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finaliza studiile într-un timp real și posibilitatea de acces la învățământul post-secundar,
ca urmare a motivației pentru învățare și de valorizare a acestora.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA

Meșină Mirela

Prof. înv. primar

Școala Gimnaziala Nr. 150, București

Actul educaţional se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor tradiţii ce s-au

acumulat de-a lungul existenţei sale. Factorii educaţiei asigură un cadru social organizat pentru

desfăşurarea acţiunilor educative. Ei se constituie la nivelul societăţii şi funcţionează pe baza

unor norme, principii şi legi, care îşi vor pune amprenta asupra tuturor componentelor

acţiunii educaţionale.

În categoria factorilor educaţionali putem include: şcoala, familia, instituţiile cultural-

educative, mass-media etc. Atât timp cât copilul este integrat în unul sau altul din aceste medii,

asupra sa se exercită influenţe educative.

Mediul familial, în condiţii normale, ar trebui să întreţină spiritul de respect pentru

şcoală, să stimuleze efortul de învăţare. Grupul extrafamilial, de prieteni, trebuie să

funcţioneze şi el ca un stimulent, cu influenţă asupra aspiraţiilor şcolare şi profesionale.

Pentru un elev, succesul sau insuccesul la un examen influenţează poziţia acestuia în

familie, în grupul de prieteni, prestigiul familiei, percepţia socială. În acelaşi timp, măsura

succesului şcolar e un rezultat al calităţii educaţiei oferite şi de familie.

Familia sau grupul de prieteni reprezintă, de asemenea, factori ai succesului şi

insuccesului şcolar. Mediul familial pregăteşte şi întreţine spiritul de respect pentru şcoală,

pregăteşte şi întreţine efortul de învăţare. Părinţii sunt membri ai comunităţii şcolare, iar în

România există posibilitatea ca ei să se organizeze în consilii şi societăţi şi să delege

reprezentanţi în consiliile de administraţie ale şcolilor.

În ,,Tratat de pedagogie” (2008, p. 306), Ioan Botaş precizează: ,,creşterea şi educarea

copiilor reprezintă îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar

fi dificultăţile economice sau de altă natură. Mediul educogen familial are influenţe deosebit de

puternice asupra formării personalităţii copilului, a comportamentului lui, care îşi menţin
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forţa educativă uneori toată viaţa. De aceea poporul nostru acordă o importanţă deosebită

educaţiei ,,celor 7 ani de-acasă””.

Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că dezvoltarea psihică a elevului are o istorie

individuală, a cărei fundamentare se realizează încă din familie. Aceasta îndeplineşte un rol

nebănuit de important în formarea ierarhiei valorilor individuale. Copilul, crescut într-un

anumit tip de climat afectiv şi intelectual, va asimila mai uşor acele valori socio-culturale cu

care vine în contact repetat şi nemĳlocit prin modelele de conduită ale părinţilor.

Familiile cu un nivel de aspiraţie ridicat, orientate spre succese şi performanţă, acordă o

importanţă deosebită reuşitei şcolare a copilului. Modul de relaţionare cu părinţii, înţelegerea

şi atenţia acordată copiilor de către părinţi, descoperirea şi punerea în valoare a aptitudinilor

joacă un rol decisiv în planul reuşitei şcolare.

Relaţia părinte- copil începe încă din prima zi de viaţă şi se constituie pe tot parcursul

existenţei

noastre. Una din problemele importante cu care se confruntă părinţii şi care poate deveni o

cauză a insuccesului şcolar constă în răsfăţul copilului. Din dorinţa de a nu-l lăsa pe copil să

rezolve singur, având ei grijă să facă totul, copilul răsfăţat este, de fapt, victima unei atitudini

de supraprotecţie. Se poate întâmpla ca atunci când este pus în faţa unei situaţii noi, copilul să

nu poată rezolva nimic rămânând dezorientat. Un astfel de copil nu este obişnuit să lupte cu

greutăţile, iar atunci când trebuie să înfrunte dificultăţile se expune la

insucces. El poate deveni timid izolându-se, fie devine agresiv şi impulsiv.

Un alt aspect care se referă la familie e situaţia economică a acesteia. Când avem

instabilitate din acest punct de vedere, când există un nivel scăzut al veniturilor, toate acestea

afectează traiectoria şcolară a elevului în mai multe feluri. Sărăcia face ca multe familii să nu

poată suporta cheltuielile de şcolarizare ale copilului şi se recurge la întreruperea şcolarităţii.

Totodată pot să apară conflicte intrafamiliale, relaţii tensionate, din cauza neputinţei de a-l da

pe copil la şcoală. Atitudinea indiferentă, neglĳentă sau ostilă a părinţilor faţă de şcoală,

atmosfera încordată, poziţia defavorabilă între fraţi, toate acestea exercită o influenţă negativă

asupra copilului.
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Cercetările statistice efectuate au arătat că între mediul socio-cultural al elevilor şi

performanţele şcolare ale acestora există strânse legături. E important de ştiut şi atitudinea

elevului faţă de cunoaştere, nivelul aspiraţiilor lui, sensul pe care îl acordă reuşitei şcolare.

În faţa insuccesului şcolar, este bine ca părinţii să comunice cu copilul şi să-i

împărtăşească din propria experienţă, dar şi să-l lase să vorbească despre experienţa trăită, cum

se simte în urma ei. Dacă părinţii îl vor demoraliza pe copil şi vor da proporţii exagerate unui

eşec, copilul se poate izola şi poate intra într-o stare de depresie. În astfel de momente sunt

importanţi şi prietenii, care îi pot fi alături. Părintele nu trebuie să-l priveze pe copil de aceştia,

deoarece riscă să amplifice conflictul şi să ajungă la consecinţe mai puţin fericite.

Succesul corelează pozitiv cu performanţa, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a

învăţa din ce în ce mai bine, atunci când vorbim de elevi. Trebuie stabilite strategii adecvate şi

valoroase pentru obţinerea succesului, întrucât acesta are influenţe extraordinare asupra

întregii personalităţi.
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Voluntariatul și dezvoltarea identității vocaționale

Prof. Gr. I Mititean Oana,
Liceul Teoretic “Samuil Micu”-
Sărmașu, Jud. Mures

“Voluntar” înseamnă, conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie,

din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără

constrângere”.

În țară la noi activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele
decenii. Istoric vorbind, această activitate a cunoscut o dezvoltare rapidă începând cu a
doua jumătate a secolului al XIX- lea. Nu trebuie uitate faptele și sacrificiile voluntarilor
din timpul celor două conflagrații mondiale, dar și pe timp de pace.

În ultimul timp, voluntariatul a urmarit o dezvoltare rapidă de la nivel local, până
la nivel național și chiar internațional. Domeniile sunt extrem de diferite, asistență
socială, protejarea mediului înconjurător și până la acordarea de prim ajutor în caz de
calamități naturale. De aceea tocmai diversitatea domeniilor în care se pot desfășura
acțiuni de voluntariat, trebuie să constituie un punct de atracție pentru tânăra generație
deoarece aici își pot identifica interesele și identitatea vocațională.

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse.
Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând
dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține
abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate
demnă de a fi practicată și sprĳinită în școală. Este cunoscut faptul că activitatea de
voluntariat este un element însemnat în dezvoltarea educației și a formării profesionale.
În cele mai avansate sisteme de educație din lume este încurajată încă de la vârste fragede
participarea copiilor la aceste activități care presupun responsabilitate, comunicare,
socializare și mai ales familiarizarea cu realitățile societății contemporane, ale mediului
înconjurător. Implicarea tineretului în astfel de activități duce la cristalizarea intereselor
vocaționale ale tinerei generații, care se familiarizează cu diferite domenii de activitate.

Copilul între 3 și 10 ani se identifică în planul intereselor vocaționale cu diverse

persoane din mediul familial sau cel școlar. El imită comportamentul acestor persoane
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apropiate în cadrul jocurilor pe care le practică. Spre exemplu se joacă de-a “doctorul” sau

“polițistul” și are multe informații legate de atribuțiile acestora. Totuși, la această

vârstă el nu este încă pregătit să ia o decizie privind viitoarea carieră.

Pe măsură ce se apropie de sfârșitul ciclului primar, interesele elevului devin tot

mai diferențiate. Elevul învață și începe să-și înțeleagă propriile aptitudini, preferințe și

valori. Între 11 și 17 ani urmează o perioadă a tatonărilor. În timpul gimnaziului elevii

încep să-și dezvolte un comportament explorator. Își explorează propriile interese,

experimentează mai multe tipuri de activități și înțelege necesitatea de a lua în

considerare balanța interese – aptitudini în exprimarea unui viitor parcurs educațional și

profesional.

Cristalizarea identității vocaționale are loc între 18 ți 25 de ani, perioda

realismului, când tânărul are o viziune de ansamblu asupra factorilor care cre

influențează traseul educațional și profesional, ceea ce determină luarea unor decizii

pragmatice. Până la urmă alegerea profesiei, reflectă imaginea de sine a fiecărui individ.

Cei care au o imagine bună de sine vor alege până la urmă școli mai bune, profesii mai

complexe, care să le ofere o multitudine de posibilități în carieră. Iată de ce participarea

la activități complexe de voluntariat oferă elemente importante ale orientării vocaționale

și contribuie la dezvoltarea imaginii de sine. Prin participarea la aceste activități de

explorare a diverse domenii de activitate îmbunătățește imaginea de sine a fiecărui

individ, care până la urmă

conduc la o mai bună autocunoaștere și o orientare pozitivă asupra caracteristicilor

personale. Participând la aceste activități, în final înveți să-ți promovezi ideile personale

și să muncești pentru realizarea.lor

În concluzie, voluntariatul devine din ce în ce mai mult o sursă de acumulare a
noi experiențe și de dezvoltare atât profesională cât și personală, pentru tânăra generație.



115

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Bibliografie generală

Cozma, Teodor, Gherguț (2000), Introducere în problematica educației integrate, Editura
Spiru Haret, Iași
Bocoș, Mușata, (2002), Instruire interactivă, Editura presa Universitară Clujeană,Cluj-
Napoca



116

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN VIAŢA ŞCOLII

Molnar Maria Ramona

Școala Gimnazială nr. 1 Abram

Este esenţial ca legătura dintre părinte şi şcoală să aibă la bază încrederea reciprocă.
Pentru a realiza un parteneriat eficient cu părinţii, cadrele didactice responsabile trebuie
să urmărească să înveţe de la părinţi despre copiii acestora şi să ofere părinţilor
informaţiile şi resursele necesare în vederea eficientizării procesului educaţional.
Instrumente de comunicare cu familia pe parcursul anului şcolar: programarea
întâlnirilor cu părinţii, consultaţii cu părinţii, chestionar pentru părinţi. De asemenea,
pentru a stimula implicarea părinţilor în procesul de monitorizare a educaţiei elevilor, se
pot organiza seri ale părinţilor sau zile de evaluare care implică atât cadrele didactice, cât

şi părinţii şi elevii, şi în cadrul cărora au loc discuţii despre progresul elevilor şi se
stabilesc obiectivele de urmat. Modalităţi prin care părinţii pot fi implicaţi în mod efectiv
în viaţa şcolară a copilului lor:

1. Rapoarte scrise către părinţi- constituie o modalitate importantă de comunicare cu
părinţii, oferind acestora informaţii specifice cu privire la progresul copiilor şi indicând
domeniile în care aceştia au nevoie de sprĳin suplimentar.

2. Carnetul de mesaje- poate fi un instrument folosit zilnic pentru a transmite informaţia
de la cadrul didactic responsabil către părinţi şi viceversa. Poate fi utilizat pentru a
transmite informaţii cu privire la: teme; evenimente speciale organizate de şcoală; lucruri
bune pe care le-a făcut copilul; preocupări sau întrebări.Cadrul didactic responsabil şi
părintele ar trebui să semneze paginile, pentru a semnala că au citit mesajele.

3. Participarea la evenimentele şcolare Părinţii asistă la serbări şi concerte şcolare, piese
de teatru sau alte evenimente similare.

4. Voluntari pentru activităţile din şcoală Părinţii vin la şcoală să ajute, de exemplu să-i
ajute pe copii să citească, să ajute în timpul orelor de curs, să amenajeze clasa etc.

5. Servicii pentru comunitate Şcolile îşi pot extinde serviciile (asigurând săli sau alte
facilităţi sau suplimentând orele de activitate) pentru grupuri provenind din comunitate,
organizând activităţi comunitare sau facilitând servicii sociale în parteneriat cu ONG-uri
şi/sau instituţii

.
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MODALITĂŢI DE CUNOAŞTERE RECIPROCĂ

A. Întâlnirile/şedinţele cu părinţii unei clase- sunt prilejuri pentru a informa părinţii
referitor la modul cum se comportă copilul lor cu ceilalţi copii şi progresele pe care le
înregistrează acesta în timpul activităţilor. Tot la aceste întâlniri, cadrul didactic

responsabil află de la părinţi despre problemele cu care aceştia se confruntă şi, de cele
mai multe ori, le oferă soluţii sau le găsesc împreună. Aşadar, dialogul dintre cadrul
didactic responsabil şi părinţi este foarte necesar. La rândul lor, părinţii sunt informaţi,
de către cadrul didactic responsabil, că la şcoală copiii beneficiază de un program raţional,
echilibrat, alternând activităţile comune cu cele opţionale, cele statice cu cele dinamice,
timp în care copilul are posibilitatea să asimileze cunoştinţe şi deprinderi noi şi, în acelaşi
timp, să se destindă. Putem constata că unii părinţi sunt prea indulgenţi cu copilul lor, nu
respectă un program zilnic necesar copilului, nu îi cer acestuia să respecte normele de

comportare civilizată în familie, pe stradă, la teatru, în excursie etc. Din acest motiv,
acesta ajunge să se comporte la fel şi la şcoală: nu salută, perturbă activităţile – vorbind
neîntrebat, este neastâmpărat, agresiv, foloseşte cuvinte auzite în familie. Dialogul cadru
didactic responsabil-părinte se poate organiza fie individual, prin consultaţii cu fiecare
familie, fie în şedinţele organizate cu părinţii; partenerii în educaţia copilului se
informează reciproc, ceea ce contribuie atât la buna desfăşurare a procesului educaţional

din şcoală, cat şi la o bună educaţie în familie. Dialogul deschis, bazat pe încredere
reciprocă, necesită timp pentru a fi clădit. Unii părinţi, care au avut experienţe negative
în cursul propriilor ani de şcoală, se pot simţi intimidaţi de prezenţa unor cadre didactice.

Alţii, care au fost învăţaţi că un cadru didactic responsabil „ştie cum e mai bine”, nu pun
la îndoială în nici un fel acţiunile acestuia .Aceste atitudini sau sentimente pot
obstrucţiona o bună comunicare. Talentul şi tactul pedagogic al cadrului didactic
responsabil este indispensabil dialogului deschis. Când dăm explicaţii despre activităţile
din şcoală şi/sau despre problemele ce pot apărea, este mai bine să o facem în termeni
care sunt pe înţelesul părinţilor, precum şi să dăm acestora ocazia de a pune întrebări.

B. Activităţi practice şi educative Părinţii pot fi invitaţi să participe la excursii, vizite,
serbări, aniversări. Aceştia pot fi implicaţi nu doar în organizarea acestor evenimente,
dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme şi activităţi. Aceste evenimente reprezintă
oportunităţi de a asigura o cât mai bună coerenţă între valorile şi practicile educaţionale

promovate de şcoală şi familie. De asemenea, pot fi organizate expoziţii cu vânzare de
obiecte. Aceste obiecte se pot realiza în cadrul activităţilor de educaţie plastică şi practică
(lucrări din plastilină, desene, picturi, lucrări cu materiale din natură, colaje). La
expoziţie pot participa părinţi şi alte rude ale copiilor. Din suma provenită din vânzarea
acestor obiecte se pot cumpăra materiale şi echipamente necesare dotării clasei.

C. Instrumente de culegere a datelor semnificative despre copil
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Vizitarea şcolii de către părinţi Pentru a ajuta familiile să se simtă binevenite în sala de
clasă este nevoie de mai mult decât de o simplă notiţă scrisă sau de o invitaţie. Este bine

ca asemenea vizite să aibă loc periodic, şi nu doar atunci când apar anumite evenimente
în activitatea de învăţare a copilului sau în comportamentul acestuia. Trebuie să-i ajutăm
pe părinţi să ştie mai multe despre ce este util în dezvoltarea copiilor. Coerenţa şi
continuitatea influenţelor educaţionale din şcoală şi de acasă asigură o dezvoltare
sănătoasă a copilului. Crearea unei atmosfere de încredere reciprocă necesită respect
reciproc, care apare în timp.

Participarea părinţilor la activităţile clasei reprezintă un prilej de cunoaştere, dar şi un
mod de familiarizare cu programul clasei, cu materialele didactice şi mĳloacele necesare
desfăşurării activităţilor, cu conţinutul şi metodele didactice, cu modul de comunicare şi
abordare a situaţiilor problematice.

Relaţia părinte-cadru didactic responsabil contribuie la constituirea unor relaţii pozitive
între familie şi şcoală, la o coerenţă a practicilor educaţionale şi a cerinţelor referitoare la

copil. Astfel, părinţii devin parteneri în educaţie, valorificând informaţiile cu privire la
scopul programului educativ la care participă copilul lor, cunoscând progresele făcute de
copil şi identificând modalităţile optime prin care ar trebui sprĳinit acesta.

În pedagogia tradiţională, această temă e tratată sub denumirea de „colaborare dintre
şcoală şi familie”. În prezent, dimensiunile acestei relaţii sunt mai cuprinzătoare, datorită
extinderii conceptului de colaborare către comunicare prin cooperare, şi mai nou, prin
conceptul de parteneriat, care le cuprinde pe toate şi în plus, exprimă o abordare pozitivă
şi democratică a relaţiilor educative, în sensul implicării active şi valorizării experienţei şi
statutului fiecărui actor, în egală măsură. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune
o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi de acţiune, având în vedere
interesul copilului. Rolul cadrului didactic responsabil este de a discuta cu părinţii, de a

stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la
nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din
şcoală şi de a obţine sprĳinul acestora pentru desfăşurarea cât mai eficientă a acestor
activităţi .Scrisorile reprezintă o modalitate formală de comunicare cu familiile. Acestea
se pot trimite ori de cate ori este nevoie. Trimiţând acasă o scrisoare prin copil vă
asiguraţi că familia este informată în mod adecvat. Conţinutul şi tonul scrisorilor poate
varia. Cadrul didactic responsabil poate utiliza scrisoarea de înştiinţare, pentru a descrie
activităţi şi evenimente din şcoală şi pentru a sugera modalităţi de aprofundare a acestor

activităţi acasă. Scrisorile de înştiinţare trebuie să fie scurte şi lizibile. Este mai eficient să
trimiteţi scrisori scurte în mod frecvent, decât scrisori lungi la intervale mai rare. Notiţe
şi observaţii trimise la domiciliu de cadrul didactic responsabil, incluzând detalii despre
activităţile preferate de copil. Scurte mesaje scrise Avizierul pentru anunţuri. Se pot
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prezenta şi informaţii legate de activităţile petrecute în şcoală, produse artistice ale
copiilor, povestiri despre excursiile făcute sau fotografii cu membrii familiilor din care

provin copiii Alegerea unei „zile a părinţilor”, când aceştia sunt pentru câteva ore, copii.
Părinţii aleg, împreună cu copiii, activităţile pe care le vor desfăşura în ziua respectivă.
Copiii se simt mândri şi fericiţi arătând părinţilor cum se joacă şi cum lucrează ei în
şcoală.

Bibliografie: Gardner, Howard. (2006). Inteligenţe multiple. Noi orizonturi. Bucureşti:
Editura Sigma. Marcus, Stroe. (coord.). (1999). Competenţa didactică (perspectiva
psihologică), Bucureşti: Editura ALL. Neacşu, Ioan. (1999). Instruire şi învăţare.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Păun, Emil. (2001). Şcoala, abordare
sociopedagogică. Iaşi: Editura Polirom.. Şchiopu, Ursula, Verza, Emil. (1997). Psihologia
vârstelor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogic



120

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Părinții, parteneri în educație

Autor: prof. înv.preșcolar Nagy Zsuzsa Timea
Școala Gimnazială Nr.1. Viișoara, Bihor

Părinții sunt beneficiari direcți în procesul educativ și modul lor de implicare
în educația propriilor copii reprezintă elementul de stabilitate și continuitate în evoluția
propriilor copii, pe măsură ce aceștia avansează în cicluri de învățământ, până la
integrarea completă a lor în societate. Din păcate, mulți dintre aceștia, fie sub presiunea
unui progam prea încărcat și a lipsei de timp, fie din cauza dezinteresului și a falsei
impresii că unitățiile de învățământ sunt singurele responsabile în formarea copiilor, fie
prin simplul fapt că nu stăpânesc modalități de comunicare eficientă cu cei mici și se simt
depășiți de situații ori din diverse alte motive nu manifestă suficient interes pentru
activitățile didactice din grădimiță.
Aici intervine ca factor decisiv modul în care cadrul didactic știe să descopere strategii,
metode și demersuri potrivite pentru a-i atrage pe păriți și pentru a-i determina să
colaboreze și devină un factor în procesul de învățământ. Parteneriatul dintre grădiniță
și familie, organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericolul de eșec școlar mai
târziu.
Grădinița oferă o gamă diversă de posibilități de comunicare:
- discuții zilnice, atunci când timpul o permite sau când are loc un eveniment deosebit,
- în cadrul ședințelor de consiliere parentală realizate o dată pe săptămână într-o zi
stabilită de comun acord cu colectivul părinților, cu prezența părinților opțională în
funcție de programul și posibilățile respectivilor, și măcar o dată pe lună cu o ședință, la
care se insistă pe necesitatea prezenței lor pentru a-și exprima punctul de vedere pentru
discutarea problemelor esențiale,
-prin folosirea proiectelor tematice în care li se solicită direct ajutorul,
-în cadrul unor acțiuni extracurriculare realizate împreună cu preșcolarii, gen serbări,
excursii;
-în activitățiile din proiectele de parteneriat încheiate cu familia.

Dacă discuțiile zilnice asigură, la modul general, informarea constantă asupra
activităților copiilor, consilierea parentală ajută să înțeleagă importanța rolului lor în
viața propriului copil și îi îndrumă cum să își exercite atribuțiile de părinte în mediul
familial, cât și atribuțiile de membru principal al procesului educativ.

La grupa mică, intrarea preșcolarilor într-un cadru organizat cu program și reguli,
într-un colectiv, este un episod care e posibil să fie resimțit drept traumatizant atât de
copil, cât și de părintele care își lasă copilul ” în lacrimi” de dimineață. Îndrumăndu-i să
încurajeze copilul să cunoască alți copii, să devină mai independent, să se implice în
activitățile de la grădiniță, promovând imaginea grădiniței ca un loc cald și distractiv și
nu precum o rupere de familie și un spațiu claustral, părinții reușesc să se desprindă mai
ușor de copii și să îi lase să facă pași importanți în descoperirea lumii de lângă ei.
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Relația părinte- copil este un domeniu din care se pot extrage mai multe teme. De
exemplu, atitudinea radicală a tutorilor: exagerat de tolerantă, permisivă care îl lasă pe
copil să facă orice dorește și îl transformă într-un mic” răsfățat”sau ” tiran egoist”
incapabil să accepte alți copii, incapabil să împartă sau să colaboreze, cu atât mai puțin să
respecte reguli. La polul opus, atitudini nepotrivite ale părinților pot să ajungă până la
acte de violență verbală sau fizică sau exagerat de intransigente, dominatoare. Astfel de
atitudini traumatizează copilul și îl descurajează pe acesta să se exprime liber, să
experimenteze și să lege relații cu alți copii, determinându-l să devină prea timid și închis
în sine. Părinții pot fi îndrumați să găsească o cale de mĳloc, să-și încurajeze constant
copilul, dar să stabilească și o serie de reguli clare, ferme, să elaboreze un program , să
susțină acordarea atenției pentru faptele frumoase și nu pe acțiuni necorespunzătoare.
Acordarea atenției pentru faptele și comportamentele pozitive și ignorarea
sau ”pedepsirea” unor comportamente negative poate fi o temă interesant de dezbătut în
ședințele de consiliere. Părinții pot fi îndrumați să își construiască un sistem de
recompense, de exemplu, un tablou cu buline în funcție de care primește o răsplată (o
jucărie, o ieșire în oraș, etc..). Bineînțeles că există și reversul, un comportament
nepotrivit poate fi sancționat prin îndepărtarea bulinelor de pe panou.
Modul în care este sanționat copilul când purtarea lui depășește anumite limite
admisibile și poate deveni periculoasă pentru el și pentru cei din jur trebuie abordat cu
diplomație.Întâlnim încă destule cazuri de violență fizică sau verbală din partea
părinților față de copii. ”Bătaia ruptă din rai”poate lăsa sechele pe viață și e recomandat
să îi învățăm pe părinți să acționeze diferit: discuții cu copii, ignorarea, privarea
copilului de un obiect favorit, izolarea pe o perioadă scurtă într-un loc unde poate să se
gândească la ceea ce a făcut. Soluțiile depind foarte mult de gradul în care părinții își
cunosc copiii.
Prevenirea accidentelor și a violenței se pretează, de asemenea, ca temă de consiliere. la
modul cel mai concret vedem copii care se joacă cu obiecte periculoase, obiecte mici ce
pot fi înghițite, obiecte ascuțite sau contondente. Se adaugă faptul că preșcolarii sunt
extrem de activi și imprevizibili. Respectarea unor norme de prevenție, feluri în care se
poate interveni în cazul unei accidentări pot fi teme de consiliere.
Așadar există posibilități multiple de alegere a unor teme adecvate în funcție de
particularitățile copiilor din grupă, în funcție de colectivul de părinți, în funcție de
evenimentele care intervin pe parcurs.Pentru alegerea temelor, noi, cadrele didactice,
avem actualmente avantajul accesului la informațiivaste, ușor accesibile, în reviste sau pe
site-uri educaționale, avem avantajul cunoștințelor psihopedagpgice însușite în timpul
formării noastre profesionale și mai târziu, avantajul experienței la catedră.
Folosind proiecte tematice și apelând la ajutorul direct pentru furnizarea unor materiale
concrete, tutorii vor fi la zi cu temele și conținuturile prezentate și cum cei mici trăiesc
cu satisfacție momentul când prezintă propriile materiale și devin ”transmițători de
informații”, bucuria lor se va răsfrânge tot asupra părinților.
De asemenea, prezența părinților în cadru nono-formal, în excursii, serbări, vizite oferă
un climat afectiv plăcut, se trăiesc emoții pozitive, se formează noi legături și se mărește
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coeziunea colectivului de părinți. Majoritatea acțiunilor de acest fel sunt distractive sau
relaxante, devin experiențe noi și captivante pentru toți cei implicați. Și dacă sunt astfel
resimțite, participanții vor fi dornici să repete astfel de experiențe.
Posibilitățile de a alege activități captivante țin de creativitatea dascălului și pot fi
sportive, artistice, de socializare, caritabile, de experimentare, cu sau fără implicarea
unor parteneri exteriori: teatru de păpuși, confecționare de mărțișosre, carnaval, etc...La
acestea se adaugă participarea membrilor familiilor în programul Săptămâna Altfel.
Introducerea acestui program îi mobilizează pe părinți să caute ei activități atractive, să
se intereseze de instituții care ar răspunde curiozității copiilor și să stabilească canale de
comunicare cu factori instituționali importanți, promovând și imaginea grădiniței.
La sfârșit putem trage concluzia: părinții trebiue să fie transformați în parteneri în lucru,
în parteneri de comunicare, astfel, încât să se obțină maximul de beneficii pentru
copil.Numai prin eforturile unite din partea învățământului și a familiei, acesta se va
dezvolta armonios și își va găsi locul potrivit în societate.

Bibliografie:
� Curriculum pentru educație timpurie (2019), Anexa la ordinul ministrului
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IMPORTANȚA COLABORĂRII FAMILIE – ŞCOALĂ

Pip.Năsui Alina
Școala Gimnazială Lunca Bradului-Mureș

În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de
orice fel, părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală se străduiesc împreună să
încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.

Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare
a şcolarilor. 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 acesteia.

Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie
crescută pentru obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa
economică, petrec mai
puţin timp cu cei mici. Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie ,
situaţia devine mai complicată. De aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea
părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol important avându-l lectoratele
deoarece prin intermediul acestora cadrele didactice îi pot îndruma pe părinţi, îi pot face
să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-familie în procesul de instruire a
copiilor.

Şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni, să se obişnuiască cu anumite
cerinţe şi realităţi sociale. Dar educaţia în familie constituie prima şcoală a copilului,
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viaţa socială şi productivă. Familia
trebuie să fie prima instituţie socială care se preocupă de asigurarea condiţiilor necesare
dezvoltării normale a copilului. Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai
educaţiei, care contribuie prin mĳloace specifice la formarea tinerilor.

Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei,
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a şcolii, încărcată de noi exigenţe
şi de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaţionale se
completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în
activitatea şcolară şi, pe plan mai general, în viaţa socială.

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada
şcolarităţii mici îl reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale şi să obţină succesul şcolar.
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va
trăi şi experimenta, va învăţa deprinderi sociale necesare pentru viaţă.

În activitatea pe care o desfăşurăm, am pornit întotdeauna de la "punctele forte"
ale elevilor şi cele ale noastre ca învăţător, cum ar fi: ce ştie elevul, ce poate să facă, ce îi
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinaţii, de ce abilităţi didactice dispune.
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Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grĳă , personalul
şcolii trebuie să se instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere
şcolară pentru a pune în practică cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea , la
începutul anului şcolar , a nevoilor, perspectivelor şi modelelor părinţilor, în ceea ce
priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl ajută pe cadrul didactic în planificare şi în
transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia şi că va fi luată în
considerare de către şcoală.

În urma unui studiu realizat în SUA- Florida- doamna Bonnie McReynolds a
constatat că:
� Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un

mediu sigur de învăţare şi de achiziţii ale elevilor.
� Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în

educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună
frecventare a şcolii,scăderea fenomenului delincvenţei.

� Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor.
� Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor , dar mulţi nu

ştiu cum să procedeze.
� Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a

succeselor, dar mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia.
� Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor
� De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde

participarea sau nu a acestora la acţiunile comune cu şcoala.
� Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună

decizii cu privire la educaţia copiilor lor.
Conform acestui studiu, părinţii se pot implica în calitate de parteneri în educarea

elevilor, alături de şcoală, în următoarele situaţii :

LUAREA DECIZIILOR

� Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind
de multe ori considerat „responsabilitatea şcolii‖, acest lucru trebuie să se schimbe pe
viitor. Analizând documentele recente emise în cadrul Consiliului Europei
(organizaţie internaţională cu rol important in stabilirea standardelor educaţionale
internaţionale, şi care influenţează major politicile sociale, respectiv educaţionale, în
cadrul Uniunii Europene) se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui
parteneriat.

� Îi încurajează pe părinţi să stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor şi pe cadrele
didactice să stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru obţinerea succesului
şcolar. Obiectivele sunt precizate la începutul anului şcolar şi pot fi scrise într-un
contract între părinţi , cadrele didactice şi elevi. Acest contract poate lista
responsabilităţile fiecăruia şi este semnat de fiecare dintre participanţi. Scopul
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contractului este acela de a-l ajuta pe elev să înveţe, mai ales dacă fiecare elev are
pentru el anumite obiective specifice, stabilite în colaborare părinţi-cadru didactic.

� Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea
părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare, nu
numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi
acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural. Această tendinţă
prezentă deja în unele ţări vest-europene, în cazul societăţii româneşti este doar un
proiect.

ACORDAREA SPRĲINULUI

� Părinţii îşi sprĳină copiii în multe feluri : le oferă acoperiş, hrană, îmbrăcăminte,
protecţie, dragoste, dar ei trebuie să –i ajute şi cu activitatea la clasă.

� A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri , dar
colaborarea cu şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul
de învăţământ. Putem aminti aici lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe
ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai complete după o consultare în prealabil a
părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa pentru a-şi putea ajuta
copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe la
biblioteca şcolii materiale pe care părinţii le pot consulta, venind astfel în
întâmpinarea acestora pentru rezolvarea problemelor ce apar pe parcurs.

� Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi şi pentru
copiii lor, este posibil ca participanţii să nu fie într-un număr foarte mare, atunci ar fi
posibil ca, prin iniţiativa părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, să se
vadă cu adevărat că acestora le pasă, şi ar obliga şcoala la mai multă deschidere şi
cooperare.

PREDAREA

� Părinţii îşi pot asuma şi rolul de profesori în anumite situaţii. În primul rând ştim că
de la ei copiii au , la intrarea în clasa I , multe cunoştinţe generale. Rolul părintelui nu
se încheie odată cu începerea clasei I, în responsabilitatea acestuia intră : stabilirea
programului de lucru al elevului şi locul pentru teme, cititul împreună cu copilul,
convingerea că tema este bine înţeleasă şi terminată, discuţiile despre ceea ce s-a
întâmplat la şcoală în timpul zilei.

� Părinţii se por oferi voluntari la activităţi la care au experienţă, pe care le-o pot
împărtăşi elevilor
(de exemplu :cu referire la domeniul în care lucrează). Copiii îşi văd părinţii în acţiune
şi simt că au şi ei o contribuţie importantă în comunitatea şcolară.

STUDIUL

� Părinţii pot colabora cu învăţătorii interesându-se în ce mod şi ce anume s-a predat .
Utile sunt consultaţiile cu părinţii, în special la clasa I, situaţii în care cadrele didactice
explică noutăţile din curriculum, ce obiective se urmăresc, ce modalităţi de predare se
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folosesc, ce se aşteaptă de la copii. Participarea părinţilor la astfel de activităţi îi ajută
pe aceştia să fie alături de copii, să-i îndrume pentru a se obţine rezultatele aşteptate.

COMUNICAREA

� Dacă politica şcolii permite părinţilor, aceştia pot participa la ore oricând.
� Comunicarea constantă , continuă cu părinţii , pe parcursul anului şcolar, pe teme ca :

regulile clasei, aşteptările, scopurile îi implică pe aceştia în procesul educaţional.
� Părinţii sunt informaţi la şedinţele lunare sau în scris în legătură cu acele concepte

care sunt de predat, ce trebuie aprofundat, consolidat acasă, tipurile de acţiuni la care
pot colabora părinţii în perioada următoare.

� Comunicarea dintre părinţi şi cadre didactice vizează, dar nu se limitează la situaţia
şcolară, politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, proceduri, activităţi comunitare,
opţiuni educaţionale, modalităţi în care familia poate ajuta şcoala…

� modalitate modernă de comunicare, ce poate veni în ajutorul părinţilor foarte
ocupaţi, poate fi comunicarea prin intermediul e-mail-ului .

� Conform unui studiu pe tema comunicării dintre familie şi şcoală, s-a constatat că
este bine ca părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are o performanţă notabilă.
Astfel , familia are oportunitatea de a privi mai încrezătoare informaţiile despre
şcolar şi , în urma unei astfel de abordări, este mai receptivă la sugestiile cadrelor
didactice.
„Părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor
lor.‖ (Bonnie
McReynolds)

CONSTATĂRI

În urma studiului s-a constatat faptul că :
� În ceea ce îi priveşte pe elevi , aceştia au început să-şi asume mai multe

responsabilităţi pentru studiu şi comportare în clasă, dacă au observat implicarea
părinţilor, s-au îmbunătăţit notele şi lucrul la şcoală.

� În ceea ce îi priveşte pe părinţi , dacă au participat la lectorate, au colaborat cu şcoala
mai mult, s-au putut implica în mai mare măsură în nevoile educaţionale ale copiilor,
au petrecut mai mult timp cu copiii la şcoală, au sponsorizat acţiuni ale şcolilor, au
devenit mai conştienţi de abilităţile şi acţiunile copiilor, au simţit că au contribuit
mai mult la educaţia propriului copil, au comunicat mai bine cu propriii copii si cu
profesorii .

De aceea, prin activităţile noastre comune cu părinţii , încercăm să colaborăm cu
familia pentru a observa şi la elevii noştri schimbări în bine atât din punct de vedere al
performanţelor şcolare cât şi din cel al implicării active în activităţile ce se desfăşoară cu
ei.
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� Copiii petrec mai mult timp acasă decât la şcoală , de aceea părinţii îi cunosc foarte
bine, interacţionează cu fiecare şi nu se aşteaptă la vreo răsplată dacă îşi ajută copilul
să reuşească;

� Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didactice nu pot beneficia;
� Când părinţii îşi învaţă copilul, se observă o schimbare semnificativă, imediată a

copiilor;
� Copiii ai căror părinţi se implică au note mai mari, achiziţii academice pe termen

lung, atitudini şi comportamente pozitive;
� Implicarea părinţilor corelată cu cea de la şcoală adânceşte achiziţiile elevilor;
� Părinţii care îşi ajută copiii obţin un câştig în încrederea în ei înşişi şi în copii;
� Părinţii care colaborează cu şcoala sunt avocaţi puternici pentru comunitatea din

jurul şcolii.

PARTENERIAT ÎN REALIZAREA TEMEI

Sfaturi utile :

� Asiguraţi-vă că fiul / fiica dumneavoastră are un loc liniştit să studieze, cu lumină
bună, are un program regulat de studiu în fiecare zi, are toate rechizitele necesare şi
instrumentele de scris!

� Verificaţi temele, dar nu le faceţi pentru ei! Dacă îi faceţi tema copilului, nu-l ajutaţi
deloc.

� La începutul anului şcolar discutaţi cu profesorul clasei pentru a afla în ce constau
temele pe care le dă. Întrebaţi-l dacă dă teme în fiecare zi sau doar în anumite zile.
Aflaţi care este scopul temei.

� Aflaţi de la copil dacă are teme date în ziua respectivă şi când trebuie predate la şcoală.
� Acţiunea are mai multă valoare decât vorbele. Făcându-vă timp pentru a verifica

temele, le arătaţi copiilor că acestea sunt importante. Lăudaţi-i pentru temele bine
realizate!

� Recapitulaţi comentariile făcute de profesor la temele verificate de acesta şi discutaţi-
le cu fiul / fiica dumneavoastră.

� Contactaţi profesorul, dacă este vreo problemă în legătură cu tema dată!
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AVANTAJELE IMPLICĂRII FAMILIEI
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Rolul familiei în educația copiilor cu CES
16

Prof. Panait Gabriela
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău

Familia a avut și are un rol important în viața unui copil, aceasta reprezentând
primul mediu de socializare al acestuia caracterizat prin securitate afectivă, susținere,
sprĳin, cooperare, viață comună, aspirații și interese comune. Familia este mediul
normal, natural în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficiențe, se dezvoltă
armonios sub toate aspectele.

În momentul în care, în familie se naște un copil cu deficiență, majoritatea
părinților se simt vinovați. Prezența unui copil cu deficiențe într-o familie poate
produce o modificare mai mult sau mai puțin profundă a relațiilor din cadrul familiei,
afectând atât echilibrul interior, cât și echilibrul exterior care vizează relațiile familiei cu
societatea. Însănătoșirea climatului familial, intervenția terapeutică și consilierea familiei
reprezintă prioritățile intervenției în cazul unui copil cu deficiențe.

Mediul familial este primul mediu social în care ia naștere și se desfășoarǎ viața
oricărui copil. Primul pas către recuperarea copilului cu CES (Cerințe Educative Speciale)
este sprĳinirea acestuia pentru achiziționarea unor abilități sociale. Scopul trebuie să fie,
de asemenea, îmbunătățirea calității vieții familiei, căci bunăstarea copilului și a familiei
sunt foarte importante.

Relațiile interpersonale dintre membrii unei familii pot fi:

- Relații de înțelegere, dragoste, sprĳin, implicare reciprocă și educare;
- Relații de răsfăț și împlinirea tuturor dorințelor;
- Relații de dominare/dependență (dirĳare, control/supunere, incapacitate de

ripostă)
- Relații ostile și tensionate (critică, insulte, sancțiuni);
- Relații de respingere, excludere;
- Relații de indiferență și neglĳare.

Ameliorarea raporturilor părinte-copil se face relativ ușor atunci când părinții
știu să discrimineze comportamentele și să reacționeze într-un mod adecvat, rspectiv
când și cum să răspundă cerințelor copilului lor. Învățarea acestei conduite de către
părinți se dovedește a fi destul de dificilă, dar, cu ajutorul unor persoane specializate
(terapeuți, consilieri) și în cadrul unui program de intervenție și de suport, vor depăși
mai ușor dificultățile întâlnite.

16 CES – Cerințe în plan educativ ale unor categorii de persoane, ca urmare a unor disfuncții sau
deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții
psihoafective, socioeconomice sau de altă natură
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Viața de familie este afectată de timpuriu de problemele de comportament ale
copilului, mai ales dacă este vorba de un comportament agresiv sau autostimulativ.
Nimic nu este mai dureros pentru părinți decât să fie martorii comportamentului
autoagresiv al copilului (lovire, zgâriere) sau să-și însoțească copilul într-un grup de
copii de aceeași vârstă și să-l vadă devenind agresiv cu aceștia (pocnindu-i, mușcându-i).
Chiar și manifestările mai puțin grave, țipatul, izbucnitul în lacrimi sau în cascade de râs
fără un motiv aparent, aruncatul de obiecte și toate celelalte tipuri de activități stereotipe
îi fac pe părinți să se simtă neputincioși. Părinţii au nevoie să accepte că ceva se întâmplă
cu copilul lor, că acesta are nevoie să fie examinat amănunțit. În cele mai multe situaţii
din teama de a afla un diagnostic nefavorabil, aceştia amână consultarea specialistului sau
neagă, pur şi simplu, problema.

Studiind atitudinea adoptată de părinți față de copilul deficient, unele cercetări
demonstrează că ea depinde de mai mulți factori:

- Gradul deficienței sau anomaliei pe care o prezintă copilul;
- Factorii afectivi, sociali și culturali ai anturajului ce condiționează modul în care

părinții trăiesc această realitate;
- Nivelul de aspirație familială;
- Măsura în care copilul satisface așteptările părinților în sensul unei realizări

sociale sau intelectuale.

Intervenția timpurie este extrem de importantă și se referă la un ansamblu de
acțiuni terapeutice asupra ariilor de dezvoltare deficitare ale copilului, la o vârstă cât mai
fragedă, având scopul de a spori eficiența procesului de recuperare și inserție socială a
acestora.

Prin recuperare, se urmărește, pe de-o parte, să se valorifice la maxim
posibilitățile individului aflat în dificultate, iar, pe de altă parte funcțiile psiho-fizice
neafectate trebuie astfel antrenate încât să poată suplini activitatea funcțiilor deficiente
pentru a ajunge la formarea unor abilități ce îi permit persoanei o integrare activ-
eficientă în viața profesională și socială.

Studiile asupra relației dintre mediul familial și rezultatele școlare ale copilului au
evidențiat efectul global al mediului familial asupra adaptării școlare a copilului. S-au
avut în vedere două niveluri de analiză: primul se referea la date descriptive asupra
mediului familial (nivelul social și cultural, anumite trăsături de personalitate ale
părinților, nivelul intelectual al mamei, adaptarea socială și familială, atitudini educative
în familie), iar al doilea nivel se referea la practicile educative existente în familie. Alte
cercetări au pus în evidență rolul activ al mamei în învățarea de către copil a structurilor
morfologice și sintactice ale limbii, dezvoltarea gândirii și limbajului, efectul calității
mediului familial în dezvoltarea și consolidarea imaginii de sine la copil, consecințele în
plan comportamental și social (mai ales în școală) ale imaginii de sine a copilului.

Așadar, în procesul de educație al copilului cu dizabilități atitudinea persoanelor
care îl înconjoară constituie temelia dezvoltării sale. Părinții sunt principalii furnizori de
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informații cu privire la creșterea și dezvoltarea copilului, a nevoilor lui de bază,
interesele și punctele lui forte. În momentul în care copilul este inclus în școală, rolul
familiei privind educația copilului se dublează, mai ales în cazul copiilor cu dizabilități.
Acasă aceștia trebuie să creeze un mediu echilibrat în care copilul să se manifeste liber,
iar în relația cu școala să colaboreze permanent cu alți părinți, specialiști, membri ai
comunității școlare.
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Rolul părinților în reușita școlară

Prof. înv. primar, Popa IulianaMaria
Școala Gimnazială ”Romulus Guga” Tîrgu-Mureș

Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în
rеuşita şi obţinеrеa dе реrformanţе şсolarе alе сoрilului. Atunсi сând рărinţii ѕе imрliсă
în еduсaţia сoрiilor lor obţin efecte pozitive asupra comportamentului copiilor în ceea
ce privește implicarea în actul educațional, îşi faс tеmеlе сu rеgularitatе, sunt interesați
să studieze suplimentar, să își exprime părerea, având şanѕе mai mari dе rеuşită dесât
сoрiii alе сăror familii dovеdеѕс o imрliсarе mai rеduѕă în еduсaţia lor. Imрliсarеa
рărinţilor еѕtе imрortantă atât реntru сoрii сât şi реntru şсoală, iar un parteneriat rеduсe
riѕсul реntru еşесul şсolar. În сееa се рrivеştе aсţiunеa еduсativă a familiеi, еa еѕtе
еfiсiеntă numai atunсi сând ѕсoрul ѕău dеvinе unul сu сеl al şсolii, atunсi сând întrе
aсеşti doi faсtori ехiѕtă o сonсordanţă, сând obiесtivеlе urmăritе dе aсеѕtеa ѕе
ѕubordonеază idеalului ѕoсial şi еduсaţional.

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu
numai existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care
familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice), ignorând importanţa unei comunicări
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Dezvoltarea socială şi
emoţională a copilului este esenţială pentru modul în care va creşte şi va evolua ca
persoană. Dezvoltarea emoţională se referă şi vizează formarea conceptului de sine a
celui mic prin capacitatea de a reuşi să se perceapă ca o persoană unică, individuală şi de a
recunoaşte emoţii, sentimente, trăiri. Un copil care deţine frâiele unor abilităţi socio-
emoţionale esenţiale va creşte şi se va dezvolta într-un adolescent şi apoi într-un matur
responsabil şi împlinit. În primul rând, părinţii trebuie să introducă în rutina zilnică a
copilului jocuri, jucării şi activităţi care să îl ajute să-şi însuşească principalele aptitudini
socio-emoţionale. Întâlnirile de joacă şi integrarea micuţului în grupuri de copii, încă de
la vârste fragede, reprezintă o metodă simplă şi eficientă prin care copiii sunt ajutaţi să îsi
dezvolte principalele aptitudini sociale. Puterea exemplului are aici un rol deosebit. Cu
ajutorul lor, copilul învaţă unele reguli ce trebuie respectate în interacţiunile cu ceilalţi.
Copilul trebuie încurajat să se joace cu instrumente muzicale, să picteze şi să deseneze, să
modeleze plastilina, să facă puzzle-uri simple, să inventeze poveşti, să pună în scenă
teatru de păpuşi, să se joace cu cuburi de construcţie sau să facă crafturi. Toate acestea îl
ajută să devină mai creativ şi să-şi dezvolte imaginaţia.

Familia este şi trebuie să fie un model pentru copii. Copiii imită vorbele, faptele
şi gesturile celor în mĳlocul cărora trăiesc. De aceea, părinţii trebuie să aibă mare grijă şi
să se comporte în faţa lor exact aşa cum doresc să se comporte şi copiii când vor fi adulţi.
Ponderea familiei ca factor educaţional este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic,
aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale ontogenezei.
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Mediul şcolar, în care copilul de 6 ani este primit, este complet diferit de cel familial, el
fiind creat pentru o muncă disciplinată, organizată. Şcoala constituie un mediu care, în
locul unui grup restrâns, ca cel de joc, oferă copilului o colectivitate şi un loc de muncă
cu numeroase întrepătrunderi: mentale, afective, morale, care se constituie ca un
important resort al dezvoltării lui psihice. După ce copilul intră într-o instituţie de
educaţie, orizontul lui se lărgeşte. El devine tot mai puţin dependent de familie,
principalele preocupări ale lui devin prietenii şi relaţiile cu cadrele didactice şi cu colegii.
Copiii care au satisfacţia împlinirilor şcolare vor reuşi să rezolve cu succes acest conflict,
în schimb eşecul va duce la o stare de inferioritate şi deci la o stare de inerţie, de
dezinteres. Această perioadă este esenţială în dezvoltarea încrederii în sine, dacă sunt
încurajaţi şi lăudaţi de către profesori şi părinţi, copiii devin mai perseverenţi. Pentru a
combate eşecul şcolar, atât familia cât şi cadrul didactic trebuie să intervină cu mĳloacele
necesare pentru a creşte motivaţia copilului

Pentru că familia are un rol important în formarea personalităţii copilului alături
de şcoală, există câteva modalităţi de implicare a acestora în viaţa şi activitatea şcolară.
Îndrumarea părinţilor, atât prin şedinţe cât şi prin implicarea lor în activităţi extraşcolare,
trebuie să se facă în mod diferenţiat, în funcţie de nivelul de cultură al părinţilor cât şi de
particularităţile lor de personalitate. Ei pot fi de folos şcolii creându-le copiilor condiţii
adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de studiu individual. Un rol deosebit îl are, însă,
familia în domeniul educaţiei morale. Sintagma românească a „celor 7 ani de-acasă”
vizează tocmai educaţia morală, adică expresia exterioară a acesteia: comportamentul.
Comportamentul elevat nu apare de la sine, ci numai în măsura în care părinţii se
preocupă de formarea lui. Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între
părinţi şi profesori, între părinţi şi copii, asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii
au nevoie pentru a depăşi dificultăţile, fără derogări de la muncă, cinste şi obiectivitate,
sunt în măsură să asigure progresul şcolar al copilului şi dezvoltarea personalităţii sale
potrivit particularităţilor lui de vârstă şi individuale. Părinţii trebuie să fie conştienţi,
respectiv conştientizaţi, asupra scopului comun al familiei şi al şcolii în ceea ce priveşte
formarea copilului şi asupra faptului că şcoala continuă şi completează educaţia copilului,
dar nu este în măsură să preia sarcinile familiei. Neînţelegerea rolului familiei de către
părinţi, neconcordanţele dintre educaţia în familie şi cea şcolară, dezinteresul unor
părinţi, se pot corecta, cel puţin parţial, printr-o bună colaborare între şcoală şi familie.

O formă eficientă de întărire a colaborării dintre şcoală şi familie o constituie
parteneriatele. Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei
relaţii mai vechi în care familia era informată periodic ori la cerere, asupra evoluţiei
copilului în activitatea şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu
şcoala. Familiei îi revin acum mai multe drepturi, dar şi sarcini sporite. Lunar, se poate
organiza o gamă largă de activităţi la care părinţii vor participa cu plăcere: prelegeri,
discuţii părinţi-elevi-învăţători, consiliere educaţională, schimburi de experienţă cu alte
clase, dezbateri, jocuri didactice, prezentări Power-Point, vizite, excursii, concursuri,
serbări. Cu timpul, părinţii pot înţelege rolul esenţial al tuturor acestor activităţi, pot
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ajunge să aprecieze educaţia la adevărata ei valoare şi poate vor simţi nevoia să acorde
sprĳin şi ajutor cadrului didactic în acţiunile pe care doreşte să le realizeze.

Se pot face câteva recomandări specifice pentru părinţi:
1. Să creeze acasă un mediu bun de învăţare. Să sprĳine învăţarea, prin

desfăşurarea de activităţi zilnice cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i
limiteze accesul la TV sau la jocurile video.

2. Să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună
întrebări specifice, legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni
suplimentare.

3. Să îşi pregătească copilul pentru a învăţa. Să le prezinte şcoala ca fiind
interesantă şi importantă şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi.

4. Să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ei. Să
conştientizeze faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă
sau o întâlnire la şcoală sau acasă la copil îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe
copil.

5. Să participe la evenimentele din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele
sportive şi jocurile în şcoală - toate le oferă şansa de a-i cunoaşte pe profesorii copilului
lor. Mai mult de-atât, copilul va fi foarte mândru când părinţii săi merg la şcoală.

6. Să fie pregătiţi. Să cunoască profesorii, orarul copilului şi regulile din şcoală. Să
ştie ce tip de temă i se dă şi în cât timp trebuie să finalizeze.

7. Să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunităţii să procedeze în mod
similar. Implicarea adulţilor îmbunătăţeşte activitatea şcolii. Fiecare acţiune din şcoală
trebuie făcută cu entuziasm.

8. Să se implice în organizaţiile care sprĳină colaborarea părinte-profesor şi în
reforma şcolii. Să înveţe cum funcţionează consiliul şcolii respective. Să ajute conducerea
la stabilirea de reguli.

Dacă lucrurile se desfăşoară într-o astfel de manieră în final se poate spune că
implicarea părinţilor în educaţia copiilor influenţează nu doar randamentul şcolar ci îi
pregăteşte mai bine pentru viaţă.
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Importanța susținerii emoționale a unui școlar în

mediul fizic și online de către familie

Precup Raluca-Maria

Grădinița de aplicație „Dumbrăvioara”, Cluj-Napoca

„Nu mi-a mers internetul exact când trebuia să răspund eu! Nu am auzit-o deloc pe

doamna educatoare din cauza gălăgiei! Mă dor ochii! M-am plictisit! Nu mai vreau să stau pe

scaun! Nu mai vreau școala online?” Vă sunt, oare, cunoscute afirmațiile?

Dar, „ți-a plăcut azi la școală/grădiniță? Ce ți-a plăcut? Cu cine te-ai jucat? Cu cine te-ai

certat? Ce note ai luat?”

Ați înțeles corect. Sunt două situații total diferite. O situație în care un școlar își
desfășoară activitatea în mediul online, iar cealaltă situație, un școlar care frecventează
zilnic o instituție școlară.

Dar, oare, cine a pus aceste întrebări? Firesc ar fi ca aceste întrebări să fie puse de
către cele mai importante persoane din viața unui școlar, adică, un membru din familie.

Știm de la început că familia este nucleul esențial de concepere și creștere a unui
copil. Voi porni de la întrebarea: Care sunt limitele de implicare ale familiei în viața unui
școlar?

Potrivit Constituției României, art 48, (1), „Familia se întemeiază pe căsătoria liber

consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura

creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”
1

Școlarul, potrivit dicționarului, reprezintă persoana care merge la școală.2

Dacă părinții părinților noștri considerau că școala nu este atât de importantă
precum munca la câmp sau îngrĳirea animalelor, totuși, în timp, s-a dovedit că
dezvoltarea intelectuală este foarte importantă, aceasta ducând pe mai departe la
dezvoltarea personalității, scop principal al educației. „Educația este un proces complex de

construcţie a personalităţii umane”

3. Școala, urmărește crearea de contexte, respectiv
situații de învățare pentru ca elevii să aibă parte de experiențe de învățare pozitive
pentru ei, pentru asimilarea de cunoștințe, respectiv, dezvoltarea de competențe și
atitudini. Toate acestea sunt atât de necesare integrării copilului în societate. Dar, ce se
întâmplă cu partea emoțională? Ce reprezintă emoțiile? De ce sunt ele atât de importante?
Cine ajută la dezvoltarea lor?

Dacă ar trebui să definim emoțiile, am putea spune că acestea sunt reacții afective
puternice și uneori neașteptate, care oglindesc atitudinea cuiva față de lumea înconjurătoare.

4

Potrivit psihologului american William James5, omul își utilizează o foarte mică
parte a creierului. De aici pornește următoarea întrebare: ce îl împiedică pe om să își
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folosească întreaga lui capacitate, sau măcar marea majoritate a potențialului? Oare nu
este și emoția un element cheie privind activarea sau blocarea capacității lui de utilizare?

Situația pandemică la care am fost cu toții supuși în ultima perioadă, ne-a făcut,
de la mic la mare, să ne adaptăm și să ne conformăm. Să ne adaptăm spațiul de acasă,
programele și orele online, serviciul și treburile casnice. Trecând prin această experiență,
am putut constata plusurile și minusurile acestei situații. Fiecare dintre cadrele didactice
a încercat pe cât posibil să ofere informații și suport cu privire la informațiile transmise
în mod sincron, asincron, ori mixt. Dar, oare, un școlar doar de cunoștințe are nevoie?

Această perioadă a creionat două situații vizibile: o situație în care un școlar a
beneficiat de implicarea familiei și susținerea școlarului, oferindu-i toate resursele
necesare (tehnologie, condiții optime de desfășurare a orelor, hrană, susținere
emoțională zilnică), în partea opusă, familii care nu au reușit să ofere astfel de resurse
propriilor copii.

Odată cu situația pandemică, s-a putut constata importanța familiei. Aceasta a
trebuit să se adapteze condițiilor vitrege, latura emoțională fiind cea mai solicitată. Părinții
au trebuit să facă un dublu efort emoțional. În primul rând, au trebuit să își gestioneze
propriile emoții datorită noii situații în care au fost puși, și cu atât mai mult să facă față
manifestărilor emoționale ale școlarilor.

S-a putut constata cât este de important ca atunci când un preșcolar sau școlar
termină orele într-o instituție școlară, să fie întrebat: ți-a plăcut azi la școală/grădiniță? Ce

ți-a plăcut? Cu cine te-ai jucat? Cu cine te-ai certat? Ce note ai luat? Toate aceste întrebări
activează latura emoțională a școlarului.

Dar școala online? Cum putem activa în mod pozitiv latura emoțională a
școlarilor? Afirmațiile, respectiv observarea comportamentului acestora, sunt indicatori
importanți cu privire la emoțiile trăite de aceștia în mediul online, fiind punctul de
pornire în analiza efectului pe care îl are școala atât în mediul online, dar și fizic asupra
emoțiilor.

Dar cum se vor reacomoda aceștia în noile forme de prezență fizică la școală
și/sau online, respectând toate cerințele impuse?

Uităm noi oare de emoțiile acestora? Cine ar trebui să fie susținătorii emoționali
principali a acestora? Evident că răspunsul îl avem deja „în buzunar”, fără ca unii dintre
noi să îl conștientizeze. Este familia! Singurul și cel mai important cadru de manifestare
și susținere a tuturor emoțiilor trăite de un școlar.

În concluzie, putem afirma că FAMILIA este susținătorul emoțional principal în
viața școlarului atât în mediul online, cât și fizic, spațiul legal, pur, complex și sigur în
care se pot manifesta, susține, gestiona toate emoțiile unui școlar. Iar implicarea familiei
în viața unui școlar NU are limite, atâta timp cât oferă școlarului o dezvoltare
armonioasă din toate punctele de vedere: fizic, psihic și emoțional.
Bibliografie:



136

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

• http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0sba48
• https://dexonline.ro/definitie/scolar
• https://www.academia.edu/33524540/PEDAGOGIA_PRE%C5%9ECOLAR%C4%8

2_% C5%9EI_A_%C5%9ECOLARIT%C4%82%C5%A2II_MICI
• https://dexonline.ro/definitie/emo%C8%9Bie
• https://ro.qaz.wiki/wiki/Ten_percent_of_the_brain_myth



137

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Parteneriatul școală- familie în dezvoltarea armonioasă a

copilului

Prof. Paula Teodora Roiti
Scoala Gimnazială ZELK ZOLTAN, Valea lui Mihai, Bihor

Educația începe acasă. Nu poți da vina pe scoală că nu

ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat tu. ( Geoffrey Holder)

Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel

mai bun și cel mai aspru. (Nicolae Iorga)

Familia este primul cadru pe care îl cunoaște copilul încă de la naștere. Este
mediul în care învață primele cuvinte, primele norme de comportare și este primul
context în care face primii pași pentru a descoperi lumea. Părinții sunt persoanele
responsabile cu creșterea și educarea copilului, ei îl vor ghida și susține în creșterea lui,
sfătui când e nevoie și învăța să câștige dar să și piardă unele bătălii. Familia reprezintă
cadrul de bază care este menit să asigure nevoile psihologice și sociale ale copilului.
Familia imprimă în personalitatea și caracterul copilului elementele de bază care îl vor
ajuta în evoluția lui.

Astfel, ea reprezintă prima scoală care pregătește copilul pentru viața socială prin
faptul că i se transmit copilului norme de disciplină, respect, demnitate, pe de-o parte-
dar si pentru faptul că familia asigură un context stabil din punct de vedere emoțional-
afecțiune, siguranță, conexiune, pe de altă parte.

Menirea părintelui în viața copilului și mai apoi în cea a școlarului este de a-l
ajuta să devină independent și responsabil în luarea celor mai bune decizii. Odată cu
intrarea copilului pe băncile școlii, au loc numeroase schimbări în cadrul familiei. Copilul
devine mai independent, își poate purta singur de grijă în multe aspecte ale vieții și poate
contribui la treburile casnice. Cu toate acestea, este încă nevoie de supraveghere și
control. Odată ce copilul este la scoală, părinții vor învăța două lucruri esențiale- vor
trebui să încurajeze copilul în această nouă etapă (cu tot ce implică ea- ore, prieteni,
profesori) și vor învăța să fie părinți la distanță. Deci, vor învăța și ei să devină mai
eficienți, mai vigilenți și mult mai implicați în viața copilului pentru a-l putea
monitoriza, ghida și susține.

Dr. Gordon Neufeld și Gabor Mate vorbesc în cartea lor Hold on to your kids

despre importanța conexiunii care trebuie să existe între părinte și copil. Pe măsură ce
crește, un copil va fi expus unor contexte noi, unor situații noi din care va avea de
învățat multe lucruri. Însă aceasta asimilare vine la pachet cu momente de frustrare și
isterie. În astfel de situații, părintele trebuie să fie alături de copil, să-l facă pe acesta să
simtă că are un sprĳin, un suport în persoana tatălui/mamei. În caz contrar, acesta va
apela la colegii lui care nu îl vor ajuta în procesul de devenire tocmai pentru că aceștia nu
reprezintă o bază solidă, o autoritate la care copilul poate apela la nevoie. De cele mai
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multe ori, influența prietenilor îi vor aduce confort și satisfacție doar pe termen scurt.
Autorii susțin că atașamentul este cheia unei bune funcționări ale relației părinte- copil.
În momentul în care se produce o ruptură la acest nivel, copilul va căuta afecțiune în
rândul persoanelor cu care își petrece cel mai mult timp- colegii/ prietenii. Realitatea
arată că prietenii au înlocuit părinții în multe cazuri- în loc ca părinții să contureze
identitatea și valorile propriului copil, prietenii și colegii au preluat această acțiune- ceea
ce nu este deloc normal. Pe lângă faptul că subminează coeziunea și unitatea familiei,
acest transfer de conectivitate interferează cu dezvoltarea sănătoasă a culturii copilului.

Pornind de la aceste considerații, cred că este extrem de important crearea unui
mediu sănătos si echilibrat din punct de vedere emoțional în cadrul familiei. Ideal ar fi
educarea copiilor în vederea dezvoltării inteligenței emoționale pentru a face față
contextelor noi care se vor ivi în viața copilului. Odată ce părinții vor trimite la scoală
un copil echilibrat, acesta va putea face față mult mai bine anilor de scoală.

Părintele are datoria de a fi alături de copil în parcursul său școlar pentru a se
asigura că are parte de condiții optime pentru asimilarea de informații. De-asemenea,
părintele trebuie să se implice activ în procesul de învățare de-acasă. Consider că este
nevoie de o activitate comună si coordonată a profesorului și a părintelui pentru
asigurarea unei educații calitative. Părintele îl va ajuta pe copil- în măsura în care poate-
să fixeze cunoștințele asimilate învățându-l pe acesta mecanismele care stau la baza
învățării eficiente.

Există studii care susțin că implicarea părinților in educația copiilor este foarte
benefică dacă se întâmplă încă de timpuriu. În general, părinții încep să le fie alături
copiilor la intrarea în scoală dar părinții se pot implica încă din perioada grădiniței.
Mulți cercetători consideră că educația timpurie este influențată de bagajul cultural al
părinților si de modul în care aceștia se implică în educarea copiilor.

Rolul educativ al părinților precum și raporturile care se stabilesc între părinte și
copil reprezintă o preocupare continuă în domeniul psihologiei dezvoltării. Se pune din
ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea echilibrată și armonioasă a copiilor. Procesul
educațional are ca finalitate dezvoltarea copilului spre a deveni un adult și un părinte
responsabil. Un adult sănătos fizic și psihic se naște în contextul unui climat familial
propice. Premisele dezvoltării copilului sunt iubirea, maturitatea emoțională,
comunicarea empatică, responsabilitatea sau spiritualitatea înaltă (Bonchiș, 2011).
Aspectul emoțional este cel care va determina natura și raporturile familiale în cadrul
cărora se realizează procesul educativ. În prezent vorbim despre practici parentale care
vizează nu doar conținuturi de transmis ci mai ales procedee și modalități de transmitere
a cunoștințelor, atitudinilor și valorilor. Astfel, este esențial să învățăm nu doar ce să
transmitem ci mai ales cum să o facem.

Contextul familial și cel social sunt principalii factori care asigură performanța
școlară a copilului. Astfel, parteneriatul familie-școală este menționat încă din 1987 când
Dorothy Rich afirma: „familiile și profesorii și-ar dori ca școala să poată face treaba
singură. Dar școlile de azi au nevoie de familii, iar familiile au nevoie de școli. În mai
multe moduri, această reciprocitate poate fi cea mai mare speranță pentru schimbare”
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(Darter-Lagos, 2003, apud Bonchiș, 2011). Copilul este liantul între familie și profesori,
acesta are capacitatea de a transmite informația dintr-o parte în alta.

Implicarea parentală a fost analizată în relație cu împlinirea elevului. Studii
realizate de-a lungul timpului arată că implicarea parentală a fost singurul predictor al
performanței școlare. Astfel, cercetătorii au indicat faptul că “implicarea parentală
mediază aproape toate influențele educației mamei asupra performanțelor școlare ale
copilului” (Stevenson, Baker, 1987, p. 1356, apud Bonchiș, 2011, p. 131)

Procesul de învățare este așadar împărțit între părinți și educatori. Părintele are
și rolul de a asigura un climat emoțional atât de necesar în procesul de învățare. Intervin
adesea probleme care dezechilibrează procesul educațional. Christenson identifica două
tipuri de probleme care pot apărea- cele legate de structură și cele de natură psihologică.
Cele de structură se referă la timpul limitat pentru comunicare, lipsa unei rutine în
comunicare, contactul limitat pentru a construi încrederea în relația familie- școală,
comunicarea doar în momente de criză etc. Problemele de natură psihologică se referă la
rezistența parțială de a construi și intensifica o relație sănătoasă. Înțelegerea greșită a
diferențelor dintre perspectiva părintelui și cea a profesorului în ceea ce privește
performanța copilului, lipsa de încredere- de-o parte și de alta- pentru a crește
capacitatea de învățare a copilului, limitarea perspectivelor folosite sau empatizare cu
cealaltă persoană. (Christenson, 2002, apud Bonchiș, 2011).

Contextul actual în care se găsește școala reprezintă o provocare atât pentru
părinți cât și pentru copii. Pe de-o parte, părintele va fi pus în situația de a-și
supraveghea copilul în timpul cursurilor online iar pe de altă parte copilul va fi nevoit să
facă față presiunii procesului de predare, de însușire a informațiilor și de evaluare, toate
în format online.

În cadrul unui studiu realizat de Universitatea din Michigan privind provocările
părinților cu școala online s-a ajuns la concluzia- tristă- că peste 50% dintre părinți se
simt copleșiți în a-și educa copiii acasă. De asemenea, 1 din 4 părinți nu are resursele
necesare pentru a asigura educația copilului acasă. În ceea ce îi privește pe copii, o bună
parte din aceștia au dezvoltat anxietate, sunt nervoși și tensionați.
(www.news.umich.edu)

Provocările cu care s-au confruntat și se confruntă în continuare o bună parte
din copii se referă la:

� scăderea gradului de interacțiune profesor- elev și elev- elev
� izolarea de colegi și prieteni care poate duce la dezvoltarea unor tulburări de

anxietate
� nevoia de a învăța să folosească tehnologia și pentru studiu, nu numai pentru

entertainment
� lipsa unui program și a unei rutine bine stabilite
� evaluarea adesea subiectivă care nu reflectă nivelul real al elevilor.
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Pe lângă aspectul educațional pe care îl produce școala, acest mediu oferă și
posibilitatea deprinderii abilităților sociale și emoționale. Școala și familia în parteneriat
reprezintă sprĳinul de care are nevoie copilul pentru a crește și a dezvolta un
comportament pozitiv.

Trebuie însă văzute și aspectele pozitive ale învățării online. Copilul capătă
independență în realizarea sarcinilor, învață singur să utilizeze diferite aplicații pentru
realizarea temelor, părintele este mai implicat în activitatea școlară a copilului pentru că
va cunoaște inevitabil profesorii și ceilalți elevi, îi va oferi copilului ajutor la nevoie în
realizarea proiectelor online, îl va cunoaște pe copil și din perspectiva de elev.

Educația copiilor trebuie să răspundă nevoilor societății dar și nevoilor și
aspirațiilor individuale. De aceea, fiecare pion implicat în procesul de educație (familia,
școala și copilul însuși) trebuie să contribuie activ pentru a consolida acest parteneriat și
pentru a produce rezultate bune pe termen lung.
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Familia, sursă a reușitei școlare

Autor: Rusu Georgeta
Prof.Colegiul Tehnic” Gheorghe Asachi” Onești, jud. Bacău

Educaţia ocupă un loc central astăzi în toate societăţile din lume. Oamenii sunt
mereu într-un ritm alert, accelerat, încercând să-şi astâmpere setea de cunoaştere.
Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, şi în
sistem instituţionalizat, şcoli şi instituţii. Primul factor care formează o persoană este
familia. Familia este mediul în care se exercită o influenţă imensă asupra individului,
chiar şi în mod indirect.

Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în
rеuşita şi obţinеrеa dе реrformanţе şсolarе alе сoрilului. Atunсi сând рărinţii ѕе imрliсă
în еduсaţia сoрiilor lor, aсеştia obţin rеzultatе bunе, tratеază рroсеѕul еduсaţional şсolar
сu mai multă ѕеriozitatе, îşi faс tеmеlе сu rеgularitatе, dеmonѕtrеază atitudini şi
сomрortamеntе рozitivе şi au şanѕе mai mari dе rеuşită în сеlеlaltе еtaре alе еduсaţiеi,
dесât сoрiii alе сăror familii dovеdеѕс o imрliсarе mai rеduѕă în еduсaţia lor. Aşadar,
imрliсarеa рărinţilor еѕtе imрortantă atât реntru сoрii сât şi реntru şсoală, motiv реntru
сarе aсеѕtеa, îmрrеună, trеbuiе ѕă formеzе un рartеnеriat сarе ѕă rеduсă riѕсul реntru
еşесul şсolar.

Pentru un copil, primul educator este familia. Ulterior, intervine aportul
educativ al şcolii. O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi în sens
instructiv, o poate oferi doar familia şi şcoala împreună. Astfel, raportul corect dintre
familie şi şcoală, colaborarea dintre ele au un rol foarte important. Familiile trebuie să fie
implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală. Familiiile pot întări
învăţarea acasă, prin implicarea în şcolile în care studiază copiii, încurajându-i pe aceştia
să participe la lecţii şi susţinându-le interesul pentru discipline interesante.

Indiferent dacă părinții vor sau nu să transmită copilului valorile și credințele lor,
el va absorbi o parte din ele prin simplu fapt că trăiește împreună cu ei. El va participa la
ritualurile și tradițiile familiei și se va gândi la semnificația lor. Ca părinte, nu impune
copilului opiniile tale ci prezintă-i credințele tale într-un mod onest, clar și care să fie pe
măsura vârstei și gradului de maturitate al copilului. Adoptă o atitudine deschisă,
încurajează întrebările copilului și dorința lui de a se informa, decât să încerci să forțezi
asimilarea valorilor tale de către copil.

Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate și dacă el crede cu adevărat în ele,
copilul va adopta multe dintre ele. Dacă acțiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce se
întâmplă oricui, copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin
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intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, exprimându-și dezacordul
față de părinte.

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

Cercetările arată că în programele în care părinții sunt implicați, elevii au
performanțe mai mari la școală decât aceleași programe, dar în care părinții nu sunt
implicați. Gradul de implicare al părinților în viața școlară a copiilor lor influențează și
rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinții colaborează mai bine cu școala, cu atât
notele copiilor sunt mai mari. Educația nu este un proces de care este responsabilă în
mod exclusiv școala, dar nici părinții; este un proces al cărui succes depinde de
colaborarea dintre cele două părți implicate.

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

Responsabilitatea educației și dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă:
școală – familie. Implicarea părinților ar putea aduce următoarele beneficii:

� Crește stima de sine a copiilor.
� Se îmbunătățește relația părinte – copil.
� Părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă la școală.
� Elevii au note mai mari.
� Elevii învață mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul

de educație
� al părinților.
� Au mai puține absențe.
Crearea unui mediu adecvat de învățare este sarcina familiei și școlii în egală măsură.

Copilul are sarcini de învățare diverse: unele sunt îndeplinite acasă, altele la școală, ceea
ce asigură un grad similar de importanță atât profesorilor și școlii în ansamblu, cât și
părinților și mediului familial. Împreună, părinții, copiii și profesorii pot face din școală
un loc plăcut pentru toți cei implicați în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere,
comunicare, respect și flexibilitate.

Așteptările părinților și atitudinile lor privind educația copilului sunt la fel de
importante ca și activitățile desfășurate de cadrele didactice. Cei mai mulți părinți doresc
să fie implicați în educația copiilor, dar mulți nu știu cum să devină implicați. Cei mai
mulți profesori simt că implicarea părinților este esențială, dar mulți nu știu cum să facă
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acest lucru. Școala are nevoie să încurajeze și să promoveze implicarea părinților că
parteneri.

Modalitățile în care ne ajutăm copilul la lecții poate fi constructiv pentru copil
sau poate fi o sursă de stres atât pentru noi cât și pentru el. Modalitățile ideale se înscriu
în categoria comunicării asertive, în a-l lăsa să rezolve așa cum crede de cuviință, pentru
că el știe cum a spus „Doamna” la școală și apoi găsite părțile bune ale temei și lăudate,
observate greșelile și explicate, dar tot el să le rezolve mai departe, fără a impune o
rezolvare pe care el să nu o interiorizeze, să nu o înțeleagă. De multe ori e de preferat să
plece cu tema greșită decât să-i oferim o rezolvare a noastră, a părinților, pentru că la
școală, în partea de verificare a temelor el își va da seama singur de cele greșite. Temele
se rezolvă în orarul optim, între 9-11 dimineața sau 15-19, și nu după ora 22, când
părintele se întoarce de la serviciu, pentru că este eliminată posibilitatea unei comunicări
asertive, cu înclinație pe agresivitate.

În cazul în care părintele nu are timp suficient pentru temele copilului, este de
preferat să-l responsabilizeze pe acesta, să-l învețe să și le facă și să și le verifice singur,
încurajându-l și apreciindu-l pentru progresele realizate de unul singur.

De fiecare dată, când se găsește timp, părinții trebuie să observe caietele de teme
și să facă aprecieri asupra lor, pentru că aceste caiete reprezintă activitatea principală a
copilului, pe care el simte nevoia s-o valorizeze pentru a se motiva mai departe în
îndeplinirea sarcinilor școlare.

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun p
e care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională.
Cei mai mulţi părinţi
sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor . Dar , de multe ori, b
una intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţ
in loc de competenţă.

Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă
copiilor.
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . Un part
eneriat familie –
şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers.
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod aju
nge mai repede la succes, ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte
în ce momente să îl sustina pe şcolar, în ce fel să-
l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie l
a dezvoltarea societăţii.

Este important ca fiecare părinte să știe că pentru fiecare copil în parte condițiile
care asigură randamentul maxim în procesul de învățare sunt individualizate. De aceea,
este bine că părinții să urmărească progresele înregistrate de copil și adapteze sprĳinul
acordat în funcție de nevoile acestuia.
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Rolul familiei în procesul educațional

Schipor Nicoleta Adriana, Colegiul Andronic Motrescu, Rădăuți

Rezultatele şcolare ale elevilor sunt adesea influenţate de mulţi factori externi.
Foarte importante sunt moştenirea genetică a copilului, gradul de inteligenţă al acestuia,
însă dacă acestea nu se pot schimba, există câţiva factori care influenţează într-o măsură
mare rezultatele şcolare ale copiilor, succesul acestora în plan emoţional şi social; iar
aceşti factori sunt la dispoziţia părinţilor, a familiei unde copii cresc şi se dezvoltă. În
ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de
provenienţă al copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu
poate să asigure referinţele culturale minime necesare pentru o dezvoltare şcolară
eficientă a copilului. O importanţă deosebită se acordă relaţiei care se stabileşte între
părinţi şi şcoala unde copiii învaţă. Această relaţie creşte semnificativ rezultatele la
învăţătură ale elevilor. Alţi cercetători au demonstrat că părinţii se pot implica în viaţa
elevilor în diferite moduri: ajutându-i să ia decizii potrivite, ajutându-i la teme sau
păstrând contactul cu şcoala. Luând parte la activităţile şcolare ale copiilor lor pot de
asemenea influenţa pozitiv succesul şcolar. Un alt factor important pe care sociologii l-au
studiat a fost relaţia dintre părinţii copilului. Iubirea dintre aceştia, respectul reciproc,
precum şi grĳa părintească vor crea o atmosferă bună în cămin care va aduce satisfacţie
deosebită. Părinţii care îşi iau timp pentru a citi copiilor încă de la grădiniţă, pentru a-i
învăţa alfabetul şi câteva cuvinte vor avea copii care în clasa a patra vor citi fluent, cu
plăcere, care înţeleg ce citesc şi care au o capacitate de a raţiona mai bine dezvoltată. Un
alt lucru menţionat ca rezultat pozitiv la aceşti copii este că ei scriu fără greşeli. Limbajul
părinţilor influenţează de asemenea foarte mult limbajul copiilor,forma de vorbire este
expresia unei structuri sociale. Indiferent de limba vorbită şi de apartenenţă, implicarea
părinţilor are un impact pozitiv asupra dezvoltării şcolare a copiilor. Alături de şcoală şi
organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului.
De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar
influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele care
provin din familie, şcoală şi organizaţiile de tineret. Familia exercită o influenţă deosebit
de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei
primite în familie – utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de
acasă". Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate
societăţile. Copiii între unu şi opt ani, care se bucură de prezenţa activă a părinţilor, sunt
echilibraţi în toate domeniile vieţii şi cu o capacitate mai mare de a învăţa. Familia este
un "grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau
adopţiune". În societatea românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale
familiei: familia nucleu si familia extinsă. Mai există şi un al treilea tip de familie, familia
poligamă. Familia nucleu (nucleară) - "constă în existenţa a doi părinţi împreună cu
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proprii lor copii sau adoptaţi". Familia nucleu poate fi de doua feluri: de orientare şi de
procreare. Familia nucleară de orientare este familia în care ne naştem şi în care ocupăm
statutul de copil. Familia nucleară de procreare este familia pe care o creăm prin
căsătorie şi obţinem statutul de adult. Fiecare om are anumite standarde etice, anumite
principii care îl ghidează în viaţă, atunci când are de luat diverse decizii. Principiile
personale, ideile despre bine şi rău, se bazează atât pe valori proprii cât şi pe o serie de
valori universale, adoptate de majoritate. Iniţial copilul, tânărul află şi discerne între
diferitele valori cu ajutorul părinţilor, prietenilor, profesorilor. Instituţiile din societate
(familie, media, şcoala, mediul politic etc.) au toate anumite standarde şi se aşteaptă ca
oamenii să le urmeze. Etica individuală este componenta eticii sociale; oamenii lucrează
împreună, se ajută între ei pe baza unei etici comune, care îi ghidează în traiul comun.
Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi asigură existenţa şi care sunt însuşite,
pe parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte dintre membrii ei.

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Pe de o parte, familia este un factor de educație informală, pe de altă parte aceasta are
obligații şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor în sistemul formal de
educație.
Printre fenomenele sociale care influențează evoluția familiei şi a parteneriatului şcoală –
familie se regăsesc:

� Natalitatea, importantă pentru viața şcolii pentru că influențeză fluxurile de elevi
care intră în şcoală, numărul acestora condiționând resursele necesare (spații,
resurse umane, financiare etc.).

� Divorțialitatea –divorțul părinților este o experiendă traumatizantă în cele mai multe
dintre cazuri pentru copii iar efectele acestuia se resimt şi în performanțele şcolare,
în
comportamentul şi atitudinile copiilor. Efectele divorțului sunt resimțite de către
copii care au tendința de a le exterioriza în acte de violență, nesupunere, putere
scăzută de concentrare la lecții, performanțe şcolare scăzute, frecventarea unor
grupuri delincvente etc.

� Migrația forței de muncă este un fenomen social care a luat amploare în. Considerăm
că parteneriatul dintre şcoală şi comunitate este absolut necesar în cazul copiilor ai
căror părinți au migrat la muncă în străinătate. Eforturile sunt de ambele părți,
şcoala ar trebui să-şi diversifice oferta prin extinderea serviciilor de asistență
psihologică la nivelul întregii țări, cadrele didactice ar trebui mai mult informate şi
motivate salarial pentru a se implica în activități specifice de asistență socială. Pe de
altă parte, autoritățile locale trebuie să facă eforturi pentru optimizarea serviciilor de
asistență socială şi de colaborare cu şcoala.

Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiționată de gradul de interes al
familiei
față de şcoală. Acesta este crescut dacă familiile au copii care frecventează şcoala. Cu cât
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şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare.
Se constată că acei copii care sunt sprĳiniți de părinți, care au în familie atitudini pro-
şcoală adecvate obțin performanțe şcolare ridicate şi au un grad de aspirație ridicat față
de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l atingă.

Există două teorii importante privind relația şcoală-familie:
- teoria profesionalismului care consideră ca un element esențial serviciul făcut altora, fără
a gândi la avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competența, servirea clienților,
un cod de etică profesională;
- teoria schimbului care consideră acțiunea umană în funcție de un câştig personal;
se consideră privilegii tradiționale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu
asigurat, o competiție restrânsa. Din această perspectivă câştigurile profesorului din
parteneriatul şcoală – familie sunt: un statut valorizator în ochii societății; cooperarea cu
familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca facând parte din datoria
profesională a profesorului (părinții sunt clienți ai şcolii); eficacitatea învătământului
poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie; părinții sunt responsabili legali
de educația copiilor lor şi pot avea exigente de a evalua rezultatele activității şcolare.

Este foarte importantă legătura care se stabileşte între şcoală şi familie, aceasta
oferind rezultate şcolare semnificativ crescute în viaţa elevilor. Studiile au demonstrat că
părinţii se pot implica în viaţa elevilor în diferite moduri: ajutându-i să ia decizii
potrivite, ajutându-i la teme sau păstrând contactul cu şcoala. Luând parte la activităţile
şcolare ale copiilor lor pot de asemenea influenţa pozitiv succesul şcolar . Un factor
important în succesul copiilor este iubirea părinţilor. Respectul, de asemenea trebuie să
existe, precum şi grĳa părintească. Toate acestea vor crea o atmosferă bună în cămin care
va aduce satisfacţie deosebită.

Forme de organizare ale relației şcoală – familie

În ceea ce priveşte relația dintre familie şi părinți cele mai frecvente forme de
organizare a acestei relații sunt:

- ședințele cu părinții;
- discuții individuale între cadrele didactice şi părinți;
- organizarea unor întâlniri cu părinții;
- implicarea părinților în manifestări culturale ale şcolii şi activități recreative;
- voluntariatul;
- asociațiile de părinți.
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 impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi
le ascultă problemele, îi sprĳină în efectuarea temelor, se implică, transformând
experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu
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ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare
impresionante.
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Rolul familiei şi şcolii în dezvoltarea copilului

Autor: prof.Avramescu Simona
Şcoala Gimnazială Vețel

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi
familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de
viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de
vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin
condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul
didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte
activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile
şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în
sprĳinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de
cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.

Parteneriatul educaţional se realizează între:
� instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ;
� agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor
probleme
educaţionale ;
� membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării
copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ;
� influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ;
� programele de creştere, îngrĳire şi educare a copilului.

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în
care trăiesc părinţii poate sprĳini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre
valorile lor. De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la
dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu
poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale
copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice),
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea
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copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică
în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament :
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte
ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece
şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea
cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei,
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie
şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite
reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii.

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi
subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil,
în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor
cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala
este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este
factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii,
să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel
care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a
înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. 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.
Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive
între familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente
ambilor factori. Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se
iau în calcul:
� calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
� percepţiile fiecăruia;
� atitudinile care îi caracterizează;
� caracteristicile instituţiei şcolare;
� caracteristicile familiei;
� modul de comunicare.

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprĳinirea
procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii
îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii
referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.

Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala:
� prezenţa la şedinţe şi lectorate ;
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� asistarea elevilor în efectuarea temelor ;
� participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ;
� organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ;
� organizarea unui colţ verde în şcoală ;
� atragerea unor fonduri pentru şcoală ;
� susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi.

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod
pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar
dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie
cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o comunicare eficientă. Lipsa de
comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi
natura comportamentului.

Factori care favorizează comunicarea:
� transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă
părinţilor ;
� evitarea analizării critice sau blamării părintelui ;
� mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ;
� capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte
problemele
� evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu
aceştia;
� rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ;
� sprĳinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.

Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie : teoria
profesionalismului şi teoria schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un
element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, având drept
criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria schimbului consideră acţiunea
umană în funcţie de un câştig personal , un salariu asigurat, o competiţie restrânsă.
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte
din datoria profesională a profesorului deoarece : părinţii sunt parteneri ai şcolii ,
eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie,
părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice
beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită
asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea
personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală ( comportament civilizat,
demn, tolerant, bazat pe cinste , corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile
unde aceste valori sunt puse la loc de cinste.

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat
care-i
poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sa
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rcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirĳeze pe cât

posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de cola
borare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun p
e care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională . Cei mai mulţi
părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor .

Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelil
or lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă.
Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă copiilo
r.
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . Un parte
neriat familie –
şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers.

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este
copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce
mod ajunge mai repede
la succes, ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte
în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel săîl motiveze. Şcoala este factorul decisiv
pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii.

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea
omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ imp
us de cerinţele vieţii sociale.

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

Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi . În acestă o
ră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabil
ităţii, de descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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RELAŢIA PĂRINŢI – COPII, IERI ŞI AZI

prof. înv. primar Simona Birgean –
Şcoala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria“ Timişoara

Relaţia părinţi – copii din perspectivă istorică

Examinând situaţia cuplului părinţi – copii de-a lungul timpului, se poate spune
că concepţia societăţilor şi diferitelor culturi referitoare la relaţia părinţi – copii a suferit
modificări.

Astfel, dacă în societatea antică ebraică, tatăl avea autoritate absolută asupra
celorlalţi membri ai familiei, putând să-şi vândă fiicele ca sclave şi să-şi ucidă fiii
răzvrătiţi, în Egiptul antic exista o concepţie sănătoasă despre familie. Vechii egipteni
aveau un număr mare de copii, dar nu practicau obiceiul de a-i abandona pe cei nedoriţi.

În societatea antică indiană prima îndatorire morală, după cea religioasă, era ca
familia să aibă mulţi copii, căci a avea copii însemna continuarea cultului strămoşilor. În
Japonia antică naşterea gemenilor era considerată o ruşine. În această parte a lumii
funcţionau căsătoriile de probă, iar o căsătorie nu se considera consumată decât după
naşterea primului copil. Şi în China antică forţa şi coeziunea familiei se baza pe
solidaritatea acesteia, fundamentată pe cultul strămoşilor care justifica şi obligaţia
fiecărui chinez de a avea copii. Femeia care nu avea copii nu era bine văzută în societate.
Sterilitatea femeii chineze putea constitui motiv de divorţ. Deoarece copiii de sex
feminin erau consideraţi o grea povară pentru familie, dacă se năşteau mai multe fete
acestea erau părăsite pe câmp şi lăsate să moară de foame şi frig.

În perioada civilizaţiei romane se recunoştea autoritatea nelimitată a tatălui, care
avea drept de viaţă şi de moarte atât asupra mamei, cât şi asupra copiilor, pe care-i putea
ucide sau vinde ca sclavi. Copiii care nu erau recunoscuţi ca legitimi erau abandonaţi şi
lăsaţi să moară. Părinţii aplicau din plin pedepse corporale severe. Deoarece toţi cetăţenii
Romei erau ştiutori de carte, primii dascăli ai copiilor erau chiar părinţii.

Infanticidul practicat în timpul societăţilor antice se explică prin sistemul
economic înapoiat, care nu asigura hrană tuturor membrilor societăţii.

În cultura şi civilizaţia bizantină, sentimentul familiei şi relaţiile familiale erau
mai intime şi mai puternice decât fuseseră în antichitate. Copiii nelegitimi erau
recunoscuţi, alături de cei născuţi din căsătorii legitime, iar din sec. al XII-lea fetele aveau
acces la şcoală.

Societatea medievală a fost confruntată cu sărăcie accentuată de calamităţi
naturale, războaie interminabile, numeroase epidemii, care decimau populaţia. Durata
medie de viaţă nu depăşea 30 de ani. Îngrĳirea iniţială a copiilor se reducea la asigurarea
supravieţuirii fizice. Deoarece mulţi copii mureau foarte devreme, părinţii se ataşau de
copiii lor abia atunci când erau siguri că aceştia vor trăi. Copilul era considerat înlocuibil
cu altul şi era investit cu mică valoare ca persoană.
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Datorită exploziei demografice din sec. al XII-lea, cei săraci recurgeau la
omorârea sau abandonarea copiilor nedoriţi pe treptele bisericilor. Confruntată cu
asemenea probleme, societatea medievală ia măsuri pe care azi le-am numi asistenţă
socială. Sub forma unor acţiuni filantropice finanţate de biserică sau de cei bogaţi se
organizează orfelinate (primul este semnalat la Milano în anul 797) azile şi spitale.
Adoptarea unor copii abandonaţi este semnalată în sec. al XV-lea.

Odată cu democratizarea societăţii în timpul Renaşterii se schimbă mentalitatea
faţă de copil: acesta nu mai este considerat o miniatură a adultului, ci un personaj
independent cu caracteristici proprii.

Secolul iluminismului (al XVIII-lea) în Franţa, prezintă un punct de vedere nou
referitor la copil. În lucrarea sa, „Emile”, devenită apoi celebră tocmai pentru ideile
înaintate pe care le propunea, J.J. Rousseau cere o revizuire radicală a atitudinii faţă de
copil. El emite ideea progresistă că la naştere omul este inocent, dar devine corupt prin
educaţia severă, prin diferite restricţii şi limitări impuse de disciplina rigidă a timpului.

Industrializarea precapitalistă şi apoi cea capitalistă se dovedeşte a fi un factor
limitant pentru mărimea familiei, punându-se problema reducerii numărului de copii
dintr-o familie.

În sec. XX, mai precis în 1928, apare teoria emisă de Watson, care consideră că
toate comportamentele copilului sunt învăţate. Părinţii află acum că modelul
comportamentului parental este cel pe care şi-l va însuşi copilul. Se emite pentru prima
dată ideea educării părinţilor care au responsabilitatea creşterii copilului.

După cel de-al II-lea război mondial, rolul măsurilor profilactice în controlul
stării de sănătate al populaţiei a crescut remarcabil şi comunitatea internaţională şi-a
propus ca obiectiv major menţinerea şi promovarea sănătăţii copilului. Astfel, s-a născut
„Declaraţia drepturilor copilului” la care România a aderat în 1994.

Începând cu epoca modernă, se consideră că un număr mai mic de copii într-o
familie ar permite un plus de investiţie psihologică şi posibilitatea de a li se oferi condiţii
educaţionale mai bune. Familia modernă tipic europeană este alcătuită din tată, mamă şi
doi copii; ambii părinţi lucrează şi amândoi contribuie la creşterea şi dezvoltarea copiilor.

Totuşi posibilităţile părinţilor de a se ocupa în mod sistematic de viaţa şi munca
copiilor sunt încă foarte reduse. Aşa cum se ştie, anul 1979, al 200-lea an de la moartea
lui J.J.Rousseau a fost declarat de către ONU „An internaţional al copilului”. Se punea,
astfel, din nou în atenţia comunităţii mondiale problema copilului.

Educaţia familială – o problemă a societăţii contemporane

În epoca contemporană numeroase studii indică o corelaţie între stilul educativ al
familiei şi structura de clasă a societăţii. Totuşi, constrângerile sunt prezente în toate
clasele sociale; de asemenea în toate clasele sociale se manifestă o tendinţă de evoluţie
către permisivitate, diferă numai gradul şi modalităţile în care ele se exercită. De
exemplu, mediul rural, mai conservator în materie de ideologie familială este mai strict şi
cu cât este mai mare tradiţionalismul în ceea ce priveşte familia, religia şi armata, cu atât
este preferat rigorismul educativ.
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Pornind de la faptul că unii părinţi preferă să acţioneze asupra personalităţii
copilului, în timp ce alţii acţionează mai degrabă asupra mediului de viaţă al acestuia,
sunt construite patru tehnici de influenţă şi anume: control, relaţie, motivaţie şi moralizare.
Prin control, părinţii urmăresc să obţină comportamentul pe care îl doresc de la copil,
formând o serie de obligaţii şi interdicţii şi practicând un sistem de sancţiuni între care
cele materiale deţin o pondere importantă. Tehnicile relaţionale se bazează pe credinţa
părinţilor că manifestările copilului nu sunt decât răspunsuri la conduitele persoanelor
cu care el vine în contact; în consecinţă, modelarea comportamentului copilului este
posibilă prin „ajustarea” contextului său relaţional. Tehnicile de motivare urmăresc să-l facă
pe copil să conştientizeze raportul dintre costurile şi beneficiile obţinute dintr-o acţiune
şi, pe această bază, să renunţe la o acţiune sau să accepte o alta. În sfârşit, tehnicile de

moralizare constau în stimularea sau inhibarea unei conduite a copilului prin apelul la
valori deja interiorizate (religioase, morale, estetice etc.) considerate superioare. În
general, părinţii apelează mai frecvent la tehnici de control şi mai rar la tehnici de
moralizare.

Disciplinarea copilului presupune ca acesta să dobândească un set de atitudini şi
comportamente care să-i permită să se adapteze în regulile să se adapteze la diferite
situaţii şi să se încadreze în regulile societăţii în care va trăi. Eficienţa disciplinării
depinde de factori culturali şi sociali, dar şi de calităţile personale ale educatorilor şi
cunoştinţele ştiinţifice ale acestora. Provenind din medii diferite, părinţii pot avea păreri
contradictorii privind disciplinarea copilului. Aceste neconcordanţe pot genera
dificultăţi de educare. Disciplinarea copilului presupune ca acesta să înţeleagă şi să înveţe
regulile unui comportament adecvat şi nu se recomandă obţinerea acestui comportament
numai sub ameninţarea pedepsei. Părinţii trebuie să aibă capacitatea de a-şi analiza
comportamentele şi atitudinile lor nerezonabile şi de a nu le impune fără discernământ
copilului. De asemenea, ei trebuie să reziste tentaţiei de a face uz de forţă pentru a
impune copilului cu brutalitate anumite reguli şi de a-l umili dacă acesta se opune
dorinţei lor.

Metoda optimă de disciplinare constă în încurajarea comportamentelor pozitive,
cooperarea cu copilul, promovarea acelor comportamente care sunt acceptate social.
Disciplinarea copilului trebuie să înceapă după vârsta de un an şi jumătate, astfel că, în
momentul în care va fi încadrat într-o colectivitate de preşcolari, el trebuie să posede un
minim de conduite obligatorii.

Referitor la modul în care părinţii concep să-şi disciplineze copilul, se desprind
cinci variante de atitudini pe care le putem considera scară de valori, şi anume: părinţi
autoritari, părinţi hiperprotectori, părinţi indulgenţi, părinţi severi şi chiar părinţi
agresivi. De obicei, ei iau măsuri de disciplinare pe care le ştiu dintr-o experienţă proprie
sau le deduc intuitiv şi rareori cunosc principii ştiinţifice de pedagogie.

Părinţii sunt profesorii copilului înainte de şcoală. Părinţii cu un stil optim de
interacţiune cu copilul combină autoritatea şi fermitatea în luarea hotărârilor cu o
modalitate de relaţie cu copilul căruia îi cultivă independenţa şi recunoaşterea
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drepturilor. Aceşti părinţi răspund pozitiv şi îndeplinesc cererile rezonabile ale copilului.
Se porneşte de la ideea că un copil are nu numai îndatoriri, ci şi drepturi.

Am punctat în această lucrare faptul că educaţia familială este o problemă a
societăţii contemporane şi că relaţia părinţi – copii este condiţie esenţială a dezvoltării
ulterioare a personalităţii copilului.

Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi: rădăcini ca să ştie unde le este casa şi
aripi ca să zboare în alte părţi, unde să arate celorlalţi ce au învăţat.

Chiar dacă nu e uşor să fii părinte, să medităm asupra cuvintelor spuse de George
Bernard Shaw: „Probabil că cel mai mare serviciu social pe care îl poate face cineva ţării
sale şi umanităţii este să alcătuiască o familie.“
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� Carmen Ciofu - „Interacţiunea părinţi-copii” – Editura Medicală Amaltea,

Bucureşti, 1998
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� Stela Iancu - „De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală?” – Editura

didactică şi pedagogică, Craiova, 1983
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PROIECT DE PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ –

FAMILIE

Profesor înv. primar: Lungu Ştefania
Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iaşi

ARGUMENT

Practica participării părinţilor la educaţia copilului preşcolar în mediul familial şi
unitatea de învăţământ se dovedeşte a fi focalizată preponderent pe elemente de
asigurare a securităţii personale, a stării de sănătate, pe satisfacerea trebuinţelor primare,
fiind mai puţin orientate spre implicarea în educaţia copilului.

Dacă nu se intervine printr-un program de consiliere a părinţilor, de informare
privind modalităţile concrete prin care pot participa la educaţia copilului preşcolar,
sarcina formării şi educării acestuia revine numai în responsabilitatea grădiniţei, iar
aceasta nu-şi va putea atinge scopurile educaţionale la standardele propuse, indiferent de
calitatea serviciilor educaţionale oferite.

Iniţierea acestui acord de parteneriat are ca scop îmbunătăţirea relaţiei copil-
părinte prin conştientizarea părintelui asupra rolului climatului educativ în dezvoltarea
copilului.

TEMA PROIECTULUI: Climatul educaţional
PARTENERI: Grădiniţa, părinţii copiilor, psihologul grădiniţei

INIŢIATOR DE PROIECT: Lungu Ştefania
SCOPUL: Prin derularea proiectului se urmăreşte eficientizarea relaţiei familie-gradiniţă
şi conştientizarea părinţilor asupra infulenţei climatului educativ familial în dezvoltarea
copilului.
OBIECTIVE URMĂRITE :

� Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu
educativ sănătos;

� Stabilirea unor coordonate comune în vederea asigurării ambientului educaţional;
� Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu

persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
� Participarea activă a părinţilor la activităţile realizate cu copiii.

BENEFICIARI: direcţi – copiii, părinţii; indirecţi - grădiniţa.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: un an şcolar

OBLIGAŢIILE GRĂDINIŢEI: asigură spaţiul necesar desfăşurării acţiunilor;

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DIRECŢI: copiii au obligaţia de a participa activ la
aceste acţiuni alături de părinţii lor.
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OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR INDIRECŢI: participarea activă la acţiunile
intreprinse, oferirea de informaţii reale celorlalţi participanţi, informarea imediată
asupra unor modificări apărute pe parcursul proiectul. Participanţii se respectă reciproc
şi îşi acordă încredere unii altora.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa şi alte spaţii impuse de calendarul acţiunilor;
DESCRIEREA ACŢIUNILOR COMUNE

LUNA: Octombrie
TEMA: “Copilul meu”
CONŢINUTUL ACŢIUNII: educatoarea, părinţii şi psihologul grădiniţei se vor întâlni
în sală de grupă pentru:

� a discuta despre necesitatea iniţierii acestui proiect;
� a stabili datele acţiunilor ce vor fi desfăşurate;
� pentru a afla care sunt temele, legate de climatul educativ din familie, pe care

părinţii doresc să la abordeze în discuţiile viitoare;
� completarea chetionarului de către părinţi, cu scopul de a afla cât timp acordă

părinţii copiilor pe parcursul unei zile, ce fac copiii în restul zilei.
LUNA: Noiembrie
TEMA: “ Eu şi copilul”
CONŢINUTUL ACŢIUNII: educatoarea, părinţii şi psihologul grădinitei se vor întâlni
în sală de grupa pentru:

� discuţii asupra mediului educaţional din familie şi anume importanţa relaţiei
părinte copil, importanţa climatului afectiv, importanţa limbajului utilizat în
familie, organizarea tipului liber;

� Discutarea efectelor negative provocate de “abandonarea” copilului în faţa
televizorului şi a computerului.

LUNA: Decembrie
TEMA “ Vom fi copii!”
CONŢINUTUL ACŢIUNII: educatoarea şi părinţii se vor întâlni în sală de grupă
pentru:

� a dicuta despre sărbătorile de iarnă.

� a realiza un plan de serbare, la care părinţii să participe în calitate de actori, ci nu
de spectatori, alături de copiii lor;

� fiecare părinte va alege rolul pentru el şi copilul său.

LUNA: Ianuarie
TEMA: “O zi în grădiniţă.”

CONŢINUTUL ACŢIUNII:

� părinţii organiaţi în grupuri de câte 2-3 încă de la prima întâlnire, vor petrece o
zi în grădiniţă;
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� aceştia vor participa activ, alături de educatoare şi copii la toate activităţile
propuse pentrupentru acea zi;

� după participarea tuturor părinţilor, se va organiza o întâlire în care se va discuta
despre ceea ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut şi despre ce ar dori ei să se schimbe în
cadrul activităţilor, dar şi în comportamentul educatoarei.

LUNA: Februarie
TEMA: “ Cum ne comportăm cu copilul?”

CONŢINUTUL ACŢIUNII: psihologul grădiniţei împreună cu educatoarea vor
prezenta şi vor dezbate împreună cu părinţii următoarele:

� discuţii pe baza unor imagini care ilustrează aspecte pozitive şi negative care ţin
de climatul educativ din familie;

� analiza nevoilor proprii pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului;
� comportamentul adulţilor pentru asigurarea unui climat educativ sănătos.

LUNA: Martie
TEMA: “Copil ca tine sunt şi eu!”

CONŢINUTUL ACŢIUNII: educatoarea împreună cu părinţii şi copiii vor întreprinde
următoarele acţiuni:

� vor confecţiona mărţişoare, copiii şi educatoarea la grădiniţă, copiii şi părinţii
acasă;

� mărţişoarele vor fi expuse pentru vănzare pe holul grădiniţei; părinţii care doresc
pot să vândă mărţişoare şi la locurile lor de muncă;

� din banii adunaţi se vor cumpăra produse alimentare şi jucării pentru copiii unei
grădiniţe din mediul rural;

� se va organiza vizitarea grădiniţei din mediul rural.
LUNA: Aprilie
TEMA: “Muncim împreună.”

CONŢINUTUL ACŢIUNII:

� educatoarea, împreună cu părinţii şi copiii vor realiza o acţiune de plantare a
florilor şi pomilor în spaţiul verde al grădiniţei.

LUNA: Mai
TEMA: “ Sfatul meu”

CONŢINUTUL ACŢIUNII: psihologul, educatoarea şi părinţii vor realiza un ghid ce va
cuprinde:

� sfaturi utile pentru realizare unui climat educativ favorabil;
� lista instituţiilor, organizaţiilor la care părinţii pot apela ca să ceară ajutor

pentru creşterea şi educarea copilului lor;
� părinţii vor completa chestionarul final.
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LUNA: Iunie
TEMA: “Tot timpul împreună!”

CONŢINUTUL ACŢIUNII: educatoarea şi părinţii:
� vor organiza o petrecere surpriză pentru copii, cu ocazia zilei de 1 Iunie;
� toţi participanţii la acest proiect se vor întâlni pentru realizarea evaluării

acţiunilor acestui proiect, prin;
� discutarea rezutatelor reieşite din chestionare, ;
� discuţii legate de temele propuse (puncte tari, puncte slabe, sugestii);

� realizarea albumului grupei cu toate fotografiile realizate pe parcursul proiectului.
RESURSE FOLOSITE:

UMANE : Copiii grupei mĳlocii, educatoarea, părinţii, psihologul grădiniţei ;
MATERIALE : sala de grupă, aparate foto, DVD, calculator, video-proiector ;

BUGETUL: educatoarea şi părinţii vor suportă cheltuielile de transport către grădiniţa
din mediul rural şi pentru organizarea petrecerii de 1 Iunie.

PROMOVAREA PROIECTULUI

Proiectul va fi prezentat în cadrul cercurilor pedagogice şi comisiilor metodice
organizate pe parcursul anului şcolar.
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Importanţa colaborării în cadrul parteneriatului

grădiniţă-familie

Prof.înv.preșcolar:Țigan Elena Daniela

Școala Gimnazială ,,Singidava ”/GPP ,, Prichindel” Cugir

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de influenţele
educative ce se exercită asupra copilului din partea familiei. Educaţia trebuie să se
manifeste permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi a familiei.
Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi
această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină
doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa. La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei
care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare,
particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme de dezvoltare.

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub
aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă
variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă
funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură
la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi
metode ştiinţifice, deţine mĳloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi
psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu
cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. Ea poate oferi părinţilor o imagine
obiectivă a copilului, poate sprĳini şi orienta familia în educarea copiilor. Educatoarele
trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării
educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. Parteneriatul presupune realizarea unei alianţe
pentru atingerea unor obiective comune, iar pentru funcţionarea parteneriatului este
nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acţiunii şi
strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi
responsabilităţilor. Aceste lucruri se pot realiza doar printr-o apropiere în dublu sens, în
vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi. Unitatea de acţiune a celor doi factori
(grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este condiţionată de un mod comun de
lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de cunoaşterea familiei de
către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia,
aşteptările privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele
educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care
copilul le îndeplineşte.
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Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în
programul grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut
copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat
copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să
cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica cu
părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai
puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de
a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor.

Roluri şi responsabilităţi ale părinţilor în cadrul parteneriatului

grădiniţă-familie: -să recunoască grădiniţa ca instituţie incluzivă, care asigură drepturi
egale pentru toţi copiii; -să cunoască regulamentul interior al grădiniţei; -să-şi cunoască
copilul şi posibilităţile lui, colaborând cu grădiniţa şi educatoarea; -să fie dispuşi la
activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor; -să colaboreze şi să coopereze cu o
deschidere permanentă spre grădiniţă, comunitate în interesul copiilor; -să recunoască
rolul grădiniţei în dezvoltarea copiilor; -să respecte personalul din grădiniţă; -să sprĳine
activitatea educatoarei, în scopul dezvoltării integrale a copilului; -să fie deschis la
sugestiile şi sfaturile avizate ale educatoarei cu privire la educarea copilului. Roluri şi
responsabilităţi ale grădiniţei în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie: -să ofere şanse
egale copiilor la accesul serviciilor oferite de grădiniţă; -să informeze părintele cu privire
la oferta educaţională a grădiniţei pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor; -să motiveze
părintele să se implice şi să colaboreze cu grădiniţa; -să prezinte ce aşteaptă de la părinte:
colaborare, cooperare, încredere, sprĳin, ajutorreciproc, confidenţialitate, respect;-să
manifeste transparenţă în procesul educativ; -să ofere familiei informaţii privind
modalităţile de educare a copiilor; -să determine părinţii să colaboreze pentru ca educaţia
din grădiniţă să aibă continuitate şi consecvenţă şi acasă; -să evite stările conflictuale,
tensionate cu părinţii, pentru a nu avea efecte negative asupra copilului.

Modalităţi prin care se poate realiza parteneriatul dintre grădiniţă şi familie:
- Întâlniri individuale periodice. Educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării

copilului, va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a
activităţilor, care sunt activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care
copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. Educatoarea poate evalua dacă
abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi
îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale.

Întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal sunt utile pentru a discuta despre
proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi.
Pentru că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de
interes pentru aceştia. Întrunirile vor fi benefice numai dacă se axează pe problemele
care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă nu le vor găsi interesante şi utile.
Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin
intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei.

Modalităţi de îmbunătăţire a colaborării familiei cu grădiniţa: - Explicarea
părinţilor a importanţei colaborării grădiniţă-familie în beneficiul copiilor; - Folosirea
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activităţilor la care părinţii manifestă disponibilitate; - Explicarea modului de desfăşurare
şi a beneficiilor aduse şi de alte tipuri de activităţi; - Planificarea activităţilor cu părinţii
în funcţie de timpul acestora; - Reducerea ca durată a întâlnirilor cu părinţii prin
concentrarea materialelor prezentate, xeroxarea lor sau punerea pe suporturi-CD şi
folosirea eficientă a timpului pentru dialog şi împărtăşirea de idei.

Bibliografie:

Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul,familia şi grădiniţa”, Editura Compania,
Bucureşti Mateiaş, Alexandra, 2003 „Copiii preşcolari,educatoarele şi părinţii. Ghid de
parteneriat şi consiliere.” E.D.P.Bucureşti Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie
preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti Popescu, Eugenia(coord), 1995 „Pedagogie
preşcolară. Didactica”, E.D.P., Bucureşti



164

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Amprenta relației familie-școală asupra elevului

Prof. Tipi Izabella
Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul”, Oradea

Foarte multe cercetări care se bazează pe importanța relației școală-familie, au
demonstrat efectele pozitive ale existenței acestei relații. Cu toate că familia și școala au
același scop, adică, formarea unui copil multilateral dezvoltat, care se integrează cu
ușurință în mediul lui, colaborarea celor două axe este inevitabilă pentru atingerea
optimă al acestui scop.

Pentru ca acțiunea educativă să aibă succesul scontat, părintele trebuie să
conlucreze și să sprĳine mediul școlar.

Colaborarea părinților cu școala constă în:

- Comunicare continuă cu toți reprezentanții instutuției unde educabilul
frecventează cursurile,

- Interesul acordat educației elevului prin păstrarea legăturii cu cadrele didactice
cu care intră în relație elevul,

- Acordarea sprĳinului emoțional educației primite prin școală, prin aprobarea
importanței educației în dezvoltarea elevului,

- Primirea vizitelor la domiciliu al învățătorului/dirigintelui,
- Informarea învățătorului/dirigintelui dacă elevul absentează pe caz de boală

sau alte cauze justificate, cu scopul de a preîntâmpina abandonul școlar,
- Asistență în rezolvarea temelor pentru acasă,
- Ajutorul acordat elevilor în realizarea lucrărilor pentru activități școlare și

extrașcolare,
- Sprĳinirea elevilor în participarea la diferite concursuri și olimpiade,
- Prezența la ședințele cu părinții sau la ședințele comune cu părinți și elevi
- Vizitarea întregii școli la început de ciclu,
- Prezența fizică la activitățile extrașcolare care necesită prezența părinților:

excursii, vizite, activități artistice și sportive,
- Participarea la nevoie în comisii în cadrul concursurilor extrașcolare,
- Ajutarea la amenajarea curții școlii, inclusiv al spațiului verde,
- Ajutarea la decorarea sălii de clasă,
- Participarea la schimburi de experiență cu alte organizații,
- Atragerea de fonduri externe, donații din profitul firmelor existente în

localitate,
- Donarea de cărți în biblioteca școlii,
- Participarea la programul “Școala părinților”, dacă există.
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Pe perioada pandemiei, accentul cade pe următoarele aspecte:

- Susținerea emoțională al învățământului online prin convingeri pozitive în
legătură cu importanța continuării învățării în pandemie,

- Evitarea blamării școlii online și al muncii profesorilor în acest context,
- Asigurarea unui spațiu liniștit, unde elevul nu este perturbat în procesul de

învățare,
- Asigurarea instrumentelor necesare învățării online: telefon, laptop, calculator,

tabletă, după caz, internet, imprimantă la nevoie.

Realizarea unei bune colaborări între cei doi poli au efecte pozitive asupra educabililui:

- oferindu-i șansa unei educații de calite și punându-i bazele unui viitor
promițător,

- asupra comunității, oferindu-i un individ “bine educat” care aduce plusvaloare
mediului în care trăiește,

- Asupra familiei prin asigurarea direcției unui viitor optat.

Ca și concluzie, trebuie să reținem importanța covârșitoare al calității relației
familie-școală asupra viitorului copilului, iar lipsa acestui element aduce un handicap
sever startului educabilul în vița de adult.

„Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.”
( S. L. Lightfoot )
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILOIU MARICICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA

În urmă cu câteva săptămâni am avut ocazia să particip la Sesiunea Națională
,,Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului?” organizată de Asociația Holtis
împreună cu UNICEF. În cadrul acestui proiect am susținut cu părinții elevilor mei
activități on-line de educație parentală. Consider că educația copiilor începe de acasă, din
familie, iar părinții sunt o componentă esențială în educația viitoarelor generații. Lumea
cu tot ce cuprinde ea evoluează, la fel și copiii. Sunt foarte diferiți de generațiile
anterioare, iar părinții uneori nu conștientizează că și metodele de educație trebuie
adaptate copiilor din aceste timpuri. De aceea, consilierea părinților e necesară mai ales
în contextul actual. Timpul e foarte prețios pentru toată lumea, iar acest gen de activități
sunt puse de către părinți pe ultimele locuri. Depinde de implicarea noastră, a cadrelor
didactice să-i atragem pe părinți către problemele școlii, care de multe ori pornesc de
acasă. O bună comunicare poate aduce beneficii educației părinților și implicit a elevilor.
În continuare doresc să prezint câteva din sugestiile prezentate în cadrul acestei activități.

ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎNCURAJAREA COMPORTAMENTULUI POZITIV AL
COPIILOR

1. Observaţi.

2. Acordaţi atenţie apropiată.

3. Stabiliţi un bun contact vizual.

4. Zâmbiţi!

5. Lăudaţi comportamentul.

6. Fiţi afectuos. (Aceasta poate include semne de afecţiune ca de exemplu o mână pusă
pe umăr sau o îmbrăţişare.)

7. Repetaţi mesajul într-o manieră diferită.

TEHNICA CELOR 4 ÎNTREBĂRI

1. Ce doresc să învețe copilul meu din această experiență?
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2. Ceea ce fac eu îl ajută pe copilul meu să învețe aceasta?

3. Există efecte negative generate de comportamentul meu?

4. Dacă este așa, ce pot să fac diferit?

METODELE DE PREVENȚIE ALE PĂRINTELUI
� Învățați comportamentele adecvate;

� Verificați nevoile copilului;

� Comunicați așteptări clare;

� Reduceți plictiseala;

� Planificați tranzițiile;

� Schimbați mediul;

� Folosiți simțul umorului;

� Oferiți o alegere între două alternative.

MODELE DE COMPORTAMENTE:
PĂRINȚII CARE OFERĂ CĂLDURĂ

� Le arată copiilor că sunt iubiți, chiar și când fac ceva greșit;

� Îi alină când le este teamă sau când se simt răniți;

� Privesc situația prin ochii copiilor;

� Petrec timp împreună și râd cu ei;

� Îi sprĳină când trebuie să facă față provocărilor;

� Îi incurajează când au ceva dificil de realizat;

� Le spun și le arată că îi iubesc;

� Le spun și le arată că au încredere în ei.
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PĂRINȚII CARE OFERĂ STRUCTURĂ

� Fiind un model pozitiv pentru copii și ghidându-i;

� Explicându-le motivele pentru stabilirea regulilor și implicând copiii în

stabilirea regulilor;

� Spunându-le ce se așteaptă de la ei și cum pot face față;

� Explicându-le propriul punct de vedere și ascultând punctul lor de vedere;

� Ajutând copiii să găsească mĳloace prin care să își repare greșelile, într-un mod
care să îi ajute să învețe;

� Învățându-i despre efectele acțiunilor lor asupra celorlalte persoane;

� Pregătindu-i pentru situațiile dificile;

� Oferind copiilor informația de care au nevoie pentru a lua decizii bune.

ȘTIAȚI CĂ...
� Dacă trăiesc în critică și cicăleală copiii învață să condamne.

� Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să se simtă vinovați.

� Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi.

� Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși.

� Dacă trăiesc în milă, copiii învață autocompătimirea.
� Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea.

� Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea.

� Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească.

� Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine.

� Dacă trăiesc înconjurați de siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în

ceilalți.

BIBLIOGRAFIE: : ASOCIAŢIA "HOLTIS" Parenting apreciativ / Holtis. - Iaşi : ,,Cum
abordezi pozitiv comportamentele copilului ”- 2019.
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IMPORTANŢA COLABORӐ RII ȘCOALӐ -FAMILIE-

COMUNITATE ÎN EDUCAREA ELEVILOR

Autor, Veneticu Florentina
Profesor Școala Gimnazială Vitănești

Ȋn urma experienţei profesionale am ajuns la concluzia că întreaga dezvoltare
umană este influenţată de procesul de socializare, de integrarea socială şi de identitatea
persoanei, iar acum asupra copiilor se exercită influenţe, mai întâi în cadrul familiei şi
apoi în şcoală dar acestea într-un mod mai sistemetic şi mai organizat iar pentru a
asigura o dezvoltare socio-psiho-emoţională a copiilor întreaga noastră activitate trebuie
să cuprindă activităţi, acţiuni sau elemente ale acestora care să asigure formarea şi
dezvoltarea la copii a abilităţilor de interacţiune cu adulţii, cu copiii de vârste apropiate,
de a accepta şi respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale.

Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtăşirea aceloraşi
valori, atitudini, principii, norme, comportamente iar complexitatea creşterii şi educării
copiilor, în această lume în continuă schimbare, aflată sub semnul competiţiilor de orice
fel, cere sprĳin din partea familiei şi comunităţii.Se pot realiza parteneriate cu
familia,biserica, agenţii economici, administraţia locală, mass-media, instituţiile de
cultură, poliţie.

Ȋn mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului.Vine apoi rândul
profesioniştilor din gradiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi instruirea copiilor la un
nivel superior de cunoaştere.Educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membrii ai unei
comunităţi, trebuie sa fie însă responsabilitatea întregii comunităţi.Ea este leagănul
creşterii şi devenirii acestor copii ca viitori adulţi responsabili de rolul lor în întreaga
comunitate.

Ȋn primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului îi revine familiei iar
pentru copil, familia reprezintă primul său univers afectiv şi social, trăsăturile şi
coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională
trăită în mod direct , nemĳlocit, de copil, în mediul familia, iar atitudinile părintilor au
consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a acestuia.

Cei doi părinţi, deşi implicate în aceeaşi măsură în procesul de educaţie,au roluri
diferite mama asigură căldura afectivă,iar tatăl reprezintă autoritatea.Mama contribuie la
atmosfera intra-familială şi la asigurarea securităţii afective, iar tatăl la comunicarea
socio-familială şi respectarea normelor, dar amandoi părinţii asigură sentimentul de
confort şi securitate.Ambii
sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea vieţii de familie,
îmbinând sau încercând să imbine cele doua aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu
autoritatea sau exigenţa raţionala a tatălui.
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Exista şi familii în care sunt diferenţe de opinii în ceeea ce priveşte creşterea şi
educarea copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţa în atitudini, o viaţa
de familie frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de
opoziţie sau chiar de violentă duce inevitabil la reacţii de inadaptare, frustrări, la stări de
dezechilibru afectiv ale copilului. Ȋntr-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă situaţii
conflictuale care vor afecta atmosfera afectivă a grupului familial şi comunicarea dintre
membrii ei.
Ȋn familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială, pentru că familia este în

primul rând o instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii sunt
legaţi prin anumite relaţii biologice, dar şi psihomorale economice şi juridice,
răspunzând unul pentru altul în faţa societăţii.

Implicarea părinţilor în activitatea şcolii se poate realiza în mod formal, prin
posibilitatea de a fi ales în Consiliul de Administraţie al şcolii în care se iau decizii
importante cu privire la organizarea instituţiei, la activităţile extreaşcolare,la
parteneriatele dezvoltate şi de asemenea participarea în Consiliul Reprezentativ al
Părinţlor în care se analizează oferta educaţională a şcolii,se aprobă acivităţile opţionale.

Există unele argumente pentru care părinţii trebuie să se implice în educaţia în
cadrul instituţionalizat a copiilor lor, încă de la vârsta preşcolară:părinţii primesc
permanent feedback despre potenţialul şi progresul copilului ,ei pot solicita informaţii,
pot oferi sugestii şi îşi pot exprima nemulţumirile;părinţii implicaţi servesc drept model
de comportament responsabil pentru propriul copil iar participarea părinţilor la
activităţile şcolii reprezintă un factor generator de motivaţie pentru copil.

Aşadar părinţii şi educatorii, ca parteneri trebuie să dezvolte interesul copiilor pentru
şcoală, să se angajeze în discuţii (chiar si telefonice) dacă apare o situaţie dificilă ,să
utilizeze comunicarea prin e-mail,să stabilească întâlniri în camera părinţilor.

Este recomandat cadrelor didactice să invite părinţii la activităţi, să-i implice pe
părinţi în amenajarea spaţiului educaţional,în procesul de împrumut şi citire a unei cărţi
sau jucării din cadrul şcolii, să informeze părinţii în legătură cu problemele curente ale
învăţământului( de
exemplu scimbările din Curriculum), să se dezvolte professional,să înveţe dspre cultura,
viaţa sau locul de muncă al celor din familiile copiilor.

Biserica reprezintă un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor
important la cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversităţii, respect,
dragoste pentru semeni.

Date fiind importanţa şi respectul manifestat de membrii unei comunităţi faţă de
biserică, este recomandabil să folosim intervenţia şi suportul oferit de aceasta în
transmiterea unor mesaje către comunitate. Ȋn cadrul parteneriatelor cu biserica se va
ţine însă cont apartenenţa religioasă a copiilor, repectându-se cultul fiecăruia dintre ei.

Parteneriatul se poate desfăşura ocazional (cu ocazia sărbătorilor religioase
importante din cultul respectiv) sau pe baza unui proiect educaţional cu obiective şi
activităţi precise, stabilite de comun accord cu partenerii implicaţi.
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Admimistratia locală, în virtutea prevederilor legale, oferă şcolii sprĳin concretizat în
fonduri, resurse materiale, facilitarea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare,
asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor într-un spaţiu sigur şi
confortabil, asigură support pentru evidenţierea sau motivarea copiilor.

Agenţii economici, ca parteneri educaţionali, trebuie să fie în atenţia unităţii şcolare
în accord cu ipoteza că aceştia pot reprezenta actori importanţi pe piaţa muncii în
viitor.Toţi agenţii economici care au răspuns, într-un fel sau altul, solicitărilor şcolii,
trebuie menţionaţi de fiecare dată când se iveşte ocazia: în cadrul întâlnirilor cu părinţii,
în cadrul diverselor manifestări organizate de autorităţile locale, pe panouri special
amenajate la intrarea în şcoală, la loc vizibil, care menţionează numele sponsorilor şile
aduce mulţumiri.

Mĳloacele mass-media au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de
informaţie, a publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât şi în cel
al vieţii comunitare.Indiferent de proiectul educaţional al şcolii, mass-media trebuie să
fie un partener constant prin care activităţile şcolii să fie cunoscute şi recunoscute în
comunitate.

Este importantă atragerea instituţiilor culturale spre promovarea specificului
comunităţii, prin publicarea unor materiale didactice referitoare la istoria şi cultura
grupului respectiv.Se pot organiza parteneriate cu centrele culturale, casele de cultură, cu
muzee sau centre pentru expoziţii, unde copiii pot studia şi îşi pot dezvolta abilităţile şi
talentele şi unde pot deveni conştienţi de drepturile lor.

Proiectele de parteneriat educaţional cu poliţia au ca argument educaţia copiilor
pentru cetăţenie democratic în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili.

Prin acţiunile desfăşurate în acest sens, copiii îşi însuşesc concept cheie: libertate,
justiţie, egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcţionarea instituîiilor democratice,
înţeleg rolul drepturilor omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în diferite situaţii de a-i
respecta pe cei de lângă ei, îşi formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe
ceilalţi.

Aşadar suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în ţara
noastră în ultima vreme şi totul confirmă că acestea vor continua într-un ritm tot mai
accelerat.

Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea social şi
economic, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare
de premise favorabile pentru copii care să le permită integrarea socială rapidă,
flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de problem, diminuarea imprevizibilului.

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, încercarea de a voloriza prestigiul
educaţiei familiale, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cause au dus la
înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de
indiferenţa sau de opoziţia părinţilor şi a comunităţii.
BIBLIOGRAFIE:
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Parteneriatul şcoală - familie

Prof.înv.primar ZATIC MARIA MINODORA

Şc. Gimnazială Nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu, Constanţa

Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele

elementare 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

fie direct- prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirĳate, fie indirect- prin modele de

conduită oferite de către membrii familiei, precum şi climatul psihosocial existent în

familie. Modelele de conduită oferite de părinţi- pe care copiii le preiau prin imitaţie şi

învăţare- precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale (cei

şapte ani de acasă) constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare privind

formarea concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu

diferite norme şi valori sociale.

Expresia „parteneriat” cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii

mai vechi în care familia era informată periodic, ori la cerere, asupra evoluţiei copilului

în activitatea şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala.

Familiei îi revin acum mai multe drepturi, pe care noi trebuie să-i ajutăm să le

conştientizeze şi să beneficieze de ele, dar şi sarcini sporite. Bonnie McReynolds spunea

că „părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor.”

Parteneriatul şcoală-familie, în zilele noastre, primeşte noi valenţe. Scopul

fundamental al acestei colaborări este integrarea deplină a şcolii în comunitate.În relaţia

cu şcoala părintele parcurge paşii:
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�părintele care învaţă- părintele se informează asupra modului de conducere şi

organizare a procesului instructiv-educativ;

� părintele care ajută –părintele sprĳină şcoala în realizarea unor activităţi

extracurriculare;

� părintele ca suporter al imaginii pozitive despre şcoală- părintele înţelege

importanţa şcolii în formarea copilului său şi are o atitudine pozitivă faţă de şcoală;

�părintele ca sursă de informaţie complementară- părintele furnizează dascălului

informaţii despre comportamentul copilului în familie, despre probleme de sănătate şi

afective ale acestuia;

� părintele ca sursă educaţională- contribuie la educarea civică, patriotică a

propriului copil şi îl ajutăîn acumularea de cunoştinţe.

Din experienţa mea la catedră pot spune că am întâlnit diferite feluri de părinţi

care „se mândresc” cu atitudinea severă faţă de copil (copilul plângea când lua calificative

de Suficient sau Bine, spunând că va fi certat sau pedepsit acasă), familii permisive,

familii severe, familii indiferente, familii care intervin în activitatea de învăţare a

copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în

efectuerea unor teme, fie folosind metode proprii de lucru. În nici unul dintre cazurile

enumerate mai sus nu se realizează o educaţie sănătoasă.

Poziţia unor părinţi care consideră că odată cu intrarea copiilor în şcoală rolul lor

s-a încheiat, sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoala poate totul fără a

apela la sprĳinul părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori

este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii educative.

Activităţile comune elev-părinte implică activ părinţii în realizarea unor sarcini

concrete care stimulează creativitatea de ambele părţi, uneori părinţii fiind depăşiţi de

către copii. Încă de la începutul anului părinţii au propuneri pentru activităţi

extraşcolare, cu susţinere materială din partea lor. Aş da ca exemplu doar câteva activităţi

în care părinţii şi chiar bunicii s-au alăturat copiilor în activitatea de confecţionare de

costume şi dovleci pentru Hallowenn, vizita la laboratorul de ciocolată unde au dat
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dovadă de îndemânare şi creativitate în modelarea ciocolatei, susţinerea parteneriatului

„Bucuria de a dărui” cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vizita la fabrica de pâine, precum şi

implicarea în confecţionarea diferitelor costume necesare serbărilor şcolare.

Obstacole în relatia şcoală-familie

Dificulăţile în relaţia dintre reprezentanţii şcolii şi familii pot rezulta din ideile

divergente privind:

- Responsabilitatea statului şi a familiei privind educatia copiilor

- Libertatea de alegere a şcolii de către parinti sau unicitatea învatamântului

- Impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului

- Randamentul pedagogic şi datoria parentală

- Participarea parinţilor la gestionarea si procesul decizional în institutia şcolară

Reprosurile care li se fac parintilor privind colaborarea cu scoala sunt:

- Apatia(nu vin la reuniuni anuntate)

- Lipsa de responsabilitate(asteapta initiativa profesorilor)

- Timiditate(lipsa de încredere în sine)

- Participare cu ingerinte(critica cu impertinenta şcolară)

- Preocupări excesive(exclusive) pentru randamentul şcolar(notele copilului)

- Rolul parental rău definit (nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia

copilului)

- Contacte limitate cu scoala (numai în situatii exceptionale,de criza în

comportamentul copilului)

- Conservatorism (reacţii negative la idei noi)

Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor

sunt similare cu cele pentru parinţi dar nu identice:

- Dificultăţi de a stabili relatia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii si nu ca pe

parteneri în educaţtia copilului,decizând autoritar la reuniunile cu părintii)

- Definirea imprecisă a rolului de profesor(oscilează între autonomia tradiţională

şi perspectivele noi ale parteneriatului)
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- Lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie.

Menţinerea unei strânse colaborări cu părinţii se răsfrânge pozitiv asupra

elevilor noştri, ducând la afirmarea personalităţii fiecărui copil în cadrul grupului clasei.

Combinarea formelor tradiţionale de colaborare cu familia, cu unele noi( participarea

părintelui la oră pentru a-şi observa copilul, lecţiile deschise unde părintele se

transformă în elev) a dus la o mai bună informare pedagogică a părinţilor şi la contactul

organizat cu întregul colectiv al clasei.

Într-o lume cu tot mai multe frământări de ordin material, tot mai ocupată şi mai

grăbită, dascălilor le revine sarcina de a-i conştientiza pe părinţi că cea mai de efect

investiţie sunt copiii.

BIBLIOGRAFIE:

1. Cucoş, Constantin-Pedagogie, ED. Polirom, Iaşi, 2002

2. Şoitu, Laurenţiu- Pedagogia comunicării, Inst. European, Iaşi, 2001

3. Vrăşmaş, E,- „Educaţia şi consilierea părinţilor”, Ed.Aramis, Bucureşti, 2004



177

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Rolul familiei în educația morală a școlarilor

Prof. înv primar Belei Iuliana Anca
Școala Gimnazială Bucșoaia, Suceava

Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica
lumii contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi
aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile.

Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă,
iar implicarea acestui deziderat rezidă în strânsa legătură dintre familie şi mediul
educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să fie parteneri egali în educaţia copilului.

Familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură
menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale,
asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii şi dezvoltării personalităţii. Rolul familiei
nu se mai poate rezuma doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea
supravegherii acestuia, ci familia trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia
copilului şi un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţional instituţionalizată.
Familia este prima şcoală a copilului şi contribuţia pe care o are la educaţia acestuia poate
favoriza întregul său parcurs.

Întrebându-se unde este bine să se facă educaţie morală John Locke este
adeptul educaţiei în familie, motivând că aici se respectă individualitatea copilului mai
bine decât în şcoală, iar exemplul este mai bun în familie.

Însă, pentru a-şi dezvolta personalitatea, elevul trebuie să intre în contact cu
lumea şi viaţa, să vină în conflict cu alte individualităţi pentru a dobândi încredere în
sine, curaj şi îndrăzneală. Contactul cu semenii nu se poate realiza la fel de bine în familie,
cum s-ar realiza în şcoală.

Iar, cultura ştiinţifică se poate preda mai bine în şcoală.
Sunt de acord că virtutea cultivată în familie e mai importantă decât toate

cunoştinţele şi decât toate acele însuşiri de întărire a personalităţii pe care le capătă
elevul în şcoală, de aceea în ierarhia factorilor educaţionali familia ocupă primul loc.

„Familia este prima şcoală a omenirii”, aici se dau primele exemple şi primele
noţiuni ale educaţiei morale. Bazele cunoaşterii valorilor morale, a înţelegerii frumuseţii
lor, a traducerii lor în fapte de conduită cotidiană se realizează în familie. Dacă familia
este conştientă de rolul său social, va pune pe prim plan educarea morală a copiilor,
exersându-le cu consecvenţă formarea conduitei morale. De calitatea educaţiei în familie
depinde întregul eşafodaj al educaţiei morale realizat de către ceilalţi factori. Bazele
caracterului moral se educă în primii şapte ani de viaţă, dar sprĳinul familiei se cere a fi
substanţial îmbunătăţit şi după intrarea copiilor în şcoală.

Cunoașterea normelor și regulilor morale, definirea corectă a noțiunilor nu sunt
suficiente pentru o acțiune cu caracter moral. Pentru a putea delimita notele inițiale ale
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unor situații morale în care este antrenat în vederea însușirii noțiunilor morale, să-și
formeze capacitatea de a aprecia moral, familia îi dă prilej copilului de apreciere prin
criterii obiective a faptelor morale. Imaginile fiind intuitive cu privire la conduită,
trebuie să conțină o notă apreciativă „așa e bine”, „așa e corect”, „așa nu e corect” și o notă
imperativă „asa trebuie să te comporți”, „așa nu trebuie să te comporți”. Regulile impuse
verbal sau material de către adult constituie înainte de a fi interiorizate, obligații
categorice, îndeplinind valoarea unor necesități virtuale.

Atmosfera afectivă din familie are o influență hotărâtoare asupra dezvoltării psihice
în mica copilarie. În primii ani de viață copilul răspunde la tot ce se întamplă în jur prin
reacții emotive care vor determina direcționarea activității și atitudinilor de mai tarziu.
Năzuințele copilului se formeaza în mica copilărie prin exemplul celor din jur. În familie,
copilul învață limbajul și comportamentul social, își formează aspirații și idealuri,
convingeri și aptitudini, sentimente, trăsături de voință și caracter. Întotdeauna
ambianța, climatul din familie influențează, în raport cu natura sa, personalitatea
copilului. John Locke convins de puterea exemplului în familie afirma: „Nu trebuie să
faceți în fața copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite”.

Zestrea de echilibru relațional și adaptiv pe care copilul o mostenește din tiparul
reprezentat de familia sa este cea mai sigură investiție pe terenul viitoarei lui
personalitați, asigurandu-i decența realizării de sine și a succesului în general. Din contră,
dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba
chiar se poate maturiza afectiv și conjunctiv. Urmarea este, fie o motivatie presocială de
evitare a tot ce se aseamana cu cele trăite acasă, fie într-o motivație antisociala ca
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat
al frustrărilor afective acumulate în primii ani de viață.

Încă de când copilul formuleaza primele propoziții simte nevoia să transmita
parinților „evenimentele” din viața sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit,
neavand dispoziția sufletesca nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării
se rupe iar copilul se va simți neglĳat, respins în așteptările sale. Va căuta răspunsuri în
altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape de sufletul copilului,
pătrunzand în gând și luând parte la preocupările acestuia părintele devine confidentul,
sfatuitorul, punctul de rezistență și încredere al copilului sporind șansele unei iubiri
reciproce și a unui respect necondiționat.

Iubirea unui parinte, adesea în exces și inexplicabila, nu poate justrifica erorile de
comportament și de atitudine în raport cu copilul mai ales ca ele decurg din impasul
relațiilor părinte-copil, părinte cu el însuși, părinte cu partenerul de viață. Dacă într-o
familie se cultiva nesabuit dorințele, pretențiile copilului, dar se neglĳeaza dezvoltarea
inițiativei, implicării personale în activitate, echilibru, apar grave disfuncționalități în
relațiile copiilor cu cei din jurul lor, instalându-se ura, egoismul, lipsa de sensibilitate.

Rolul parintelui în existența copilului este fundamental numai în masura în care el
găsește forța și secretul de a lansa pe traiectoria vieții un individ rezistent, puternic,
adaptabil, echilibrat, bun. Se spune că profesia de părinte este una din cele mai vechi
profesii care se practică de toti membrii comunității, însa puțini sunt cei care se
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străduiesc să o învețe sistematic, să-și pună probleme și să încerce să le rezolva la nivelul
actualei perioade.

Pentru o bună educație a școlarului este necesară o conlucrare a familiei cu școala,
unitatea de acțiune a celor doi factori în opera de formare pentru viață a școlarului este
condiționată de unitatea de vederi, de un mod de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă.
Premisa de la care trebuie să porneasca această colaborare este unitatea, comunicarea,
continuitatea și competența în munca educativă. O cunoștere suficientă a ambelor părți
este dată de o apropiere cu dublu sens familie-școala, apropiere care să corespundă
interesului celor două instituții. Stabilirea unui program de lucru în familie, fixarea unor
sarcini ale educației trebuie să susțină, să întărească și să întregeasca munca educativă din
școală ca să asigure o unitate de vederi școală-familie.

Faptele de astazi ale copiilor reprezinta o prefigurare certă a celor de mâine,
deprinderile și convingerile creionate acum constituie baza modului de acțiune în viitor,
atitudinile și comportamentele cu care vin în contact (parinții) vor fi primele modele
copiate cu fidelitate de către copii. Prin pregatirea și educarea copilului pentru viață,
trebuie să facem tot posibilul ca orizontul specific de năzuințe să devina cotidian posibil.
Parinții și profesorii trebuie să organizeze acțiunile copilului, să se împotrivească, dar cu
tact, impulsurilor, să amâne unele satisfacții, să nu-i recompenseze imediat acțiunile
meritorii, să manifeste toleranță și acțiune. Părinții vor cultiva prioritar la fete:
blândețea, generozitatea, tandrețea, năzuința spre frumusețe; iar la băieți: curajul,
hotarârea și atitudinea cavalerescă.

Prin urmare, implicarea familiei în viața școlarului este primordială, ea reprezintă
fundația viitorului adult de mâine, contribuie cel mai mult la ceea ce va deveni un copil
mai târziu, şi anume – OM.

„Un copil poate fi asemănat cu o scândură pregătită pentru zugrăvirea unui

tablou; ce va zugrăvi pe ea pictorul, ceva bun sau rău, ceva sfânt sau păcătos, aceea va şi

rămâne. Tot aşa şi copilul: ce fel de educaţie îi vor da părinţii la început, cu ce fel de

obiceiuri îl vor deprinde, plăcute sau urâte lui Dumnezeu, îngereşti sau drăceşti, cu

acelea va şi trăi.” (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
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Familia și sprĳinul acesteia în educația copiilor

Ciolan Călin Teofil

Școala Gimnazială Vețel

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrĳit, educat, educaţia în
familie precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viață este dependent
de părinți, iar aceștia nu trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrĳirii lui, ci să
aibă în vedere educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice cu cele psihice.
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel
psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în
evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă,
rolul exemplului este foarte important;

De familie depinde dirĳarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii
despre lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din
familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul,
care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi
atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți
vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Părinții trebuie să acorde o
mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al
manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea
lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele
reprezentări și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învăța de timpuriu pe copii să
înțeleagă ce este "bine"și ce este"rău", ce este "permis"și ce este "interzis".Pentru unele
fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de către
părinți.

Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie.
Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt
atmosfera morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a
primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de
conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect, nu pentru că ar vrea să
se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de
experiența morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui în strânsa
legătură cu cei care interacționează în mod frecvent.
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În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii
familiei. Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima
reciprocă dintre membrii familiei, dragostea părintească rațională față de copii,
consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți membri ai
familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii, le
poartă de grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar
această dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinții care se manifestă
astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de
nici un fel de respect și autoritate în fața acestora în cele mai importante momente ale
vieții.

Experiența educației în familie arată că acolo unde copii sunt scutiți de orice fel de grĳi și
eforturi, ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le
dau o mană de ajutor atunci când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă
aparte a educației în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinții
concentrează toată grĳa și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această dăruire
afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt
datori să-i găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere",
să-l silească să-și petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea
de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieții. Nici un copil nu poate să
crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin
colectivul de copii.

Bileografie : https://sites.google.com/site/roluleducatiei
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Cum influențează ambianța din familie adaptarea

școlară

Autor : Costin Ionela

Prof.înv. Primar Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, Jud, Constanța

Școlarul mic are o personalitate în evoluție. Adaptarea sa școlară rezultă din felul
în care se ajustează caracteristicile și trăsăturile sale de personalitate la exigențele școlare
din ce în ce mai mare. Pregătirea pentru o integrare școlară reușită începe încă din
familie, apoi continuă în grădiniță (perioadă ce premerge celei școlare). Intrat în școală,
copilul este solicitat intens intelectual, învățarea devenind tipul fundamental de activitate.
El dobândește o mai mare stabilitate și un echilibru al vieții afective. Atitudinea față de
școală, felul relaționării cu ceilalți, depind de „experiența de viață” acumulată în familie.
Dacă părinții reușesc să mențină în familie o atmosferă caldă, securizantă și își manifestă
autoritatea într-un mod echilibrat, acest fapt va avea rezonanțe pozitive în adaptarea
propriu-zisă (copilul are o stimă de sine înaltă, e încrezător în sine, responsabil). Copilul
are nevoie de o ambianță caldă, dar și de supunere, de reguli cărora să se conformeze ,
stabilite în acord cu părinții. „Cumpătarea e măsura tuturor lucrurilor”, o dozare optimă
a căldurii afective și autorității părintești fiind premisele unei bune adaptări a copilului.
Invers, excesele în exercitarea autorității (un control excesiv sau insuficient), determină
dificultăți în adaptarea copilului.

Un părinte prea exigent, excesiv de autoritar, îi mărește acestuia dependența de
el. Copilul nu se mai simte liber, este mai puțin prietenos și spontan, va avea mari
dificultăți de maturizare.

La cealaltă extremă, copiii ai căror părinți exercită un control insuficient asupra
lor, fiind astfel forțați să fie prematur autonomi, sunt dezorientați, mediocri, inadaptați
la cerințele școlare.

Într-o familie ostilă părintele este autoritar și creează copilului o supunere
forțată, pasiv-agresivă. Copilul trăiește în tensiune și se simte respins, nefericit, inferior
și va dezvolta teama de adulți, suspiciunea în legătură cu motivele și comportamentele
altora, va avea tendința să se autodepășească și să aibă dificultăți de relaționare.

Părintele ostil și cu control insuficient asupra copilului (genul de părinte ce spune
frecvent “l-am scăpat din mână”), încurajează la acesta din urmă impulsivitatea și
conduitele dezordonate (cazul familiilor delincvenților juvenili).

Relațiile din familie (dintre părinți și copii și dintre părinți) au consecințe în
privința formării personalității copilului.

Tensiunile, certurile din familie, sunt traumatizante pentru copil. Trăind repetat
și intens în aceste tensiuni, trebuința de securitate a copilului nu este satisfăcută, iar
personalitatea copilului se va cristaliza dizarmonic, fapt ce îi afectează evoluția sa școlară.
Suferința morală a copilului se reflectă în conduita școlară, determinând apatie,
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dezinteres față de învățătură, chiar respingere față de școală sau ostilitate. Și chiar dacă
părinții nu divorțează, ambianța tensionată și nesigură are consecințe negative asupra
performanțelor școlare.

Climatul afectiv joacă un rol considerabil pentru elevii emotivi, tulburările
afective asociindu-se cu dificultăți de adaptare.

Ambianța familială este hotărâtoare pentru modul în care copilul își
fundamentează concepția generală despre lume și viață și pentru formarea personalității
sale.

Așadar, familia este mediul esențial care poate influența dezvoltarea și destinul
copilului prin securizare materială, dragoste și educație.

În urma studiilor de specialitate, profesioniștii în domeniu au stabilit 10 reguli
educative în familie:

1. Să-ți iubești copilul, să-l accepți așa cum este, să te bucuri de el și să nu-l jignești,
să nu-l

pedepsești pe nedrept, să nu-l umilești, să-i dai prilejul să te iubească.
2. Să-ți protejezi copilul, să-l aperi de pericole fizice și sufletești, la nevoie
sacrificându-ți

propriile interese, chiar cu riscul propriei tale vieți.
3. Să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască într-o familie în
care

domnește cinstea, modestia și armonia.
4. Să te joci cu copilul tău.
5. Să lucrezi cu copilul tău.
6. Să lași copilul să dobândească singur experiența de viață, chiar dacă suferă,
deoarece

copilul superprotejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori un invalid social.
7. Să-i arăți copilului limitele libertății umane.
8. Să-l înveți să fie ascultător.
9. Să aștepți de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului
de

maturizare și experienței sale.
10. Să-i oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, excursii,
călătorii,

vacanțe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrănește, ca și adultul, din
trăiri care îi dau prilejul să cunoască lumea.

În cadrul școlii, mĳloacele prin care se poate face educarea părinților sunt
lectoratele, întâlnirile periodice cu aceștia, popularizarea de materiale educative, articole
de presă, dezbaterea unor cazuri de abuz și consecințele acestora.

În ceea ce privește opinia publică, este necesară organizarea de întâlniri cu
diferite categorii (părinți, adolescenți, educatori, persoane care îngrĳesc copilul) pe teme
specifice, informarea acestora cu privire la abuz, formele și consecințele acestuia.
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Situațiile de abuz din școală, cum ar fi:programe încărcate,supraîncărcarea
programului de școală, metode disciplinare inadecvate, etichetare și admonestare a
copilului, tratament discriminatoriu etc., pot fi înlăturate dacă fiecare dintre noi își
dezvoltă următoarele competențe didactice: răbdarea, comunicarea empatică,
disponibilitatea pentru acceptarea schimbărilor, abilități de comunicare cu persoane
aparținând unor grupuri sociale și etnii diferite, stăpânirea problematicii abuzului,
cunoașterea cauzelor, modalităților de manifestare și a posibilităților concrete de
îndrumare și soluționare a situației de abuz.

Copilul care își cunoaște drepturile are șansa de a se apăra împotriva abuzului. De
aceea, nu lipsite de importanță sunt lecțiile de educație civică, opționalele de educație
pentru drepturile copilului, alte mĳloace de exprimare liberă a opiniilor copiilor (reviste
pentru copii, emisiuni radio, cărți scrise și ilustrate de către copii).

În concluzie, este important ca împreună, părinți și educatori, să facem totul
pentru a învăța copiii să recunoască și să se apere de potențiali abuzatori, să nu fie lăsați
nesupravegheați, să le cunoaștem prietenii, să le explicăm diferența dintre
comportamentul afectuos și cel sexual sau cum să reziste tentațiilor, să nu fim indiferenți
față de orice formă de abuz.

Ar putea să i se întâmple propriului nostru copil!
Este foarte important unde, cum și lângă cine trăiesc, deoarece :
Copiii învață ceea ce trăiesc!

„Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne.
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi.
Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși.
Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimirea.
Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi.
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia.
Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați.
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători.
Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea.
Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea.
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească.
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine.
Dacă trăiesc înconjurați de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un țel.
Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți, copiii învață generozitatea.
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr.
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți.
Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul.
Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și ceilalți.
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.”

(Dorothy Law Nolte)
Educaţia este eficientă atunci când consideră copilul în centrul ei ca parte activă

şi motivată la propria devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important,
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dar ea nu este totul, ea are nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru
a sprĳini şi îndruma omul în devenire. De aceea, rolul familiei nu trebuie diminuat, ea
este leagănul social al copilului şi sprĳinul său pe aproape toată viaţa.
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IMPORTANȚA LEGĂTURII ȘCOALĂ-FAMILIE

ÎN VIAȚA VIITORULUI ADULT

PROF.IONESCU LARISA
LICEUL TEORETIC ″TRAIAN VUIA″FĂGET

Educația copilului are la baza o serie de reguli care formează ansamblul
educațional. Fie că este vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la
grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să înțeleagă și să respecte regulile de
comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau educatorii.

De unde învață copilul ?

Răspunsul la această întrebare diferă in funcție de o serie de factori, majoritatea
depinzând de concepțiile părinților despre educație, formare si parenting. Indiferent de
convingeri, experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre același
rezultat: cu toții ne dorim copii bine pregătiți, care să-și găsească un loc cat mai bun într-
o lume din ce in ce mai competitivă in care orice cunoștință in plus poate face
diferența.Unul dintre răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este,
evident, școala. Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună
dreptate sau părtinitor uneori, școala rămâne principalul mĳloc de educație formală a
copilului . Și pentru mulți copii ea este singura modalitate de a-și depăși, odată, o
condiție mizeră, și singura speranță la o viață decentă. Educația formală, mai ales în
accepțiunea ei în școlile românești, încă mult bazată pe un sistem informativ (și nu
formativ) își cam cântă cântecul de lebădă, pentru cine vrea să-l asculte. E nevoie de o

reformă reală a educației, una de substanță, care să reconsidere rolul de formare

a învățământului, de dezvoltare a abilităților practice ale copiilor, niște abilități

adaptate cerințelor lumii în care trăim. Profesori, părinți și copii, cu toții simțim
asta. De asta căutăm să suplinim ceea ce școala eșuează să le dea, înscriindu-i la o serie de
activități care, sperăm noi, vor constitui suportul informal pe care vom clădi o altă
concepție a educației, una mai flexibilă și mai adecvată lumii noastre.

Îi ducem să practice sporturi pentru că, deși s-a tot vorbit în ultimii ani de o
creștere a importanței educației fizice pentru școlari și de o sporire a numărului orelor de
sport, realitatea este aceeași. Sălile de sport nu s-au înmulțit, iar dacă nu e cald, să iasă în
curte, copiii fac sport tot o oră pe săptămână. Îi ducem, așadar, la sporturi individuale, să
le dezvoltăm agilitatea și rezistența, sau la sporturi de echipă, să le dăm ocazia să
socializeze și să învețe normele de relaționare într-un grup. Fapt care școala, în
accepțiunea ei curentă, eșuează să-l realizeze, sau pur și simplu nu în consideră suficient
de relevant.
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Îi ducem la ore de limbi străine, pentru că știm cât de important este să comunice
în engleză sau în germană, pentru că știm că, indiferent de profesia pe care o vor alege,
vor trăi într-o lume tot mai globalizată în care, dacă nu știi cel puțin o limbă străină, îți
reduci considerabil șansele de reușită. Însă prea des am văzut absolvenți de liceu care au
studiat limba franceză timp de 12 ani și, la final, nu știau mai mult de câteva zeci de
cuvinte în această limbă. Și știm că o oră sau două de engleză pe săptămână, într-o clasă
cu 30 de elevi, predată de un profesor care ar fi vrut să devină orice altceva, dar nu a
reușit, nu înseamnă condiții prielnice de învățare reală a unei limbi străine.

Îi ducem la ore de pian, chitară sau vioară. Pentru că le place muzica, pentru că
sunt creativi și le vezi ochii sclipind atunci când le iese un acord corect. Pentru că știi că e
important să aibă o activitate artistică ce le va stimula imaginația și creativitatea și care
va fi o constantă sursă de frumusețe interioară.

La fel de importantă mi se pare, în același timp, conștientizarea de către părinți
că educația nu înseamnă doar școală. Revenind la întrebarea de la începutul textului,
școala este doar ”o” soluție. Una la îndemână, nicidecum suficientă și perfectibilă din
toate punctele de vedere.De aceea , o legătură între școală-familie este esențială pentru
formarea unui adult responsabil și gata să înfrunte viața.
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Relația grădiniță familie-

exemple de bune practici

Autor: Lendel Ioana Maria
Prof. Grădinița cu Program prelungit “Zâna Zorilor”, Cluj-Napoca

ARGUMENT:

“Ca să poți povesti copiilor trebuie să-i iubești, trebuie să cauți să pricepi firea

și lumea aparte în care trăiesc, să știi să cobori până la nivelul personalității lor,

considerandu-i ca și pe oamenii în vârstă. Trebuie să iei parte împreună cu

danșii la toate manifestărie lor sufletești, într-un cuvânt rămânând om mare, să

fii cat se poate de copil”. (George Cosbuc)

Familia și grădinița au un interes comun: educația copilului și pregătirea lui pentru
integrarea cu succes în viata socială și mai târziu în școală. Rolul familiei nu se mai poate
limita doar la asigurarea condițiilor de viață pentru copil, la supravegherea lui, ci trebuie
văzut ca factor principal în educația și socializarea copilului precum și ca un continuator
al cerințelor impuse de practica educațională. Acestea sunt principalele motive care au
dus la incheierea acestui parteneriat, sau mai bine zis proiect ,adaptându-l la cerințele
părinților și la nivelul de vârsta al copiilor.
In zilele noastre, putem declara că parteneriatele cu familia sunt esențiale în organizarea

gradinițelor și a grupelor de copii , ele nemaifiind considerate simple activități cu caracter
opțional. In cercetările din domeniul educației s-a descoperit faptul că acei copii cuprinși în

rețele sociale bine dezvotate au rezultate educaționale mai bune decat copiii care nu
beneficiaza de ele.

Inca de la sfarșitul anilor `70 unii cercetători au susținut că dezvoltarea personalității
copiilor este rezultatul încrucișarii unui ansamblu de factori familiali, școlari și comunitari.
Părinții trebuie deci să se considere la rândul lor parteneri în educație pentru a creea împreuna
cu școala și cu ceilalti membri ai societății, o comunitate de suport care să funcționeze. Cu cât
parintii comunica mai mult cu profesorul si are legaturi efective cu acesta, cu atat mai mult
copilul obtine performante mai ridicate, activitatile de parteneriat angajand, ghidand,
energizand si motivand copiii, astfel incat acestia obtin singuri succesul.

Scopul proiectului cu titlul “Mamica mea,educatoare pentru o zi!” este acela de a
solidifica relatiile pozitive dintre educatoare si parintii prescolarilor, in special mamicile ,care
stim ca sunt cele mai prezente si active in viata micului prescolar, precum si de a unifica
sistemul de valori si cerinte referitor la copil. Se doreste implicarea permanenta –si nu doar
atunci cand se ivesc probleme, a tuturor parintilor in activitatea gradinitei si in cautarea si
promovarea intereselor copilului. Prin acest proiect, ne-am propus să aducem la un loc mama
și copilul, într-un mediu inedit care oferă siguranță emoțională și încredere atât celui mic, cât
și celei mai dragi ființe, mama, astfel le-am oferit ocazia mamicilor de a deveni educatoare



190

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

pentru o zi. Așa încât, zilnic, cate o mamica, și-au luat rolul în serios, organizând, sub
supravegherea noastră, câte o activitate, două, la legere (povești, jocuri de mișcare, jocuri
didactice, activități practic-gospodărești, abilități practice, desene pe asfalt, activitate muzicală,
memorizare...) cu preșcolarii grupei. Creativitatea și imaginația lor s-au dovedit a fi bogate,
având ca principal partener și consultant propriul copil.În ce ne privește, am dorit să oferim
preșcolarilor și alte alternative, „ființe umane care să vorbească pe limba lor", clipe de neuitat,
sentimente care să le umple sufletul de bucurie și încredere. Imaginea parteneriatului este
incadrata intr-un model de piata, al carui scop este sa genereze capital: “Avem actiuni in
parteneriat; suntem responsabili pentru resursele si investitiile noastre si cautam profitul”
(Epstein,1994).

� Stimularea interesului si implicarii parintilor in activitatile de maxim interes a
copiilor;

� Dorinta de a cunoaste cat mai multe lucruri pe care copiii le indragesc;
� Consolidarea sentimentului de solidaritate,responsabilitate si socializare
� Participarea activa a familiei ,alaturi de educatoare ,in viata gradinitei precum si

in activitatile extracurriculare
� Pariciparea la stabilirea orarului de activitati

OBIECTIVE:

� Constientizarea de catre parinti al rolului gradinitei in viata copilului precum si a
procesului instructiv-educativ;

� Dobandirea de catre parinti a unor forme moderne de educatie pe care sa le
utilizeze in educarea copilului.

� Formarea parintilor in educatia copilului prescolar ca responsabilitati si parteneri
egali;

� Atragerea si stimularea interesului parintilor de a investi in dezvoltarea
personala a copiilor si a grupei din care provin;

� Stabilirea unei relatii de incredere si de comunicare intre gradinita si familie
pentru a veni in sprĳinul dezvoltarii morale, sociale si psihologice a copilului;

� Transmiterea unor informatii care sa vina in sprĳinul parintilor in formarea de
comportamente adecvate la copii, pentru a imbunatati relationarea lor in cadrul
grupurilor.

� Folosirea de catre parinti a unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-
afectiva a copilului.

ETAPE:
I. Initiere- Familiarizarea mamicilor cu viata gradinitei

1. Crearea unui loc al parintilor care cuprinde:
- activitatea curenta cu grupa, scrisori pentru parinti, sesizari;

- brosuri care cuprind recomandari despre : cartea cu povesti,jucaria potrivita,
jocuri ale copiilor, televizorul, computerul ,culorile, jocuri de constructie ,etc.

- chestionar pentru parinti referitor la cunoasterea personalitatii copilului .
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2. Activitate curenta cu grupa:
-activitati desfasurate de catre mamici in cadrul activitatilor de la grupa
-activitati extracurriculare

II. Dezvoltarea si aprofundarea

- familiarizarea mamicilor cu metode interactive de predare-invatare
- despre stilurile parentale si legile copilului;
- sfaturi pentru parinti referitoare la dificultati de relationare ale copilului.

Obiectivul general al parteneriatului:- consilierea parintilor privind cunoasterea
propriilor copii si aplicarea unor strategii educationale corecte, atat in cadrul familial cat
si in institutia de invatamant

Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul

grădiniţă-familie rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui

dovedeşte practic că oferă avantaje tuturor părţilor implicate în procesul educaţional:

părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în cadrul

microgrupului; acestia înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care

să le aplice în educaţia copiilor lor; se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între

educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai uşor

în luarea unor decizii importante în activitatea grădiniţei, astfel constituindu-se un

factor de sprĳin real în procesul instructiv-educativ .

Bibliografie :

Magdalena Dumitrana, Managementul clasei -Volumul 1
Relatia scoala-familie pentru calitate in educatie-Ed. Didactica ,Chisinau 2020
Ovidiu Damian- Pedagogie curative in gradinita, Ed. Presa Universitare Clujeana
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Comunicarea familie - elev - școală - factor

fundamental în dezvoltarea elevului

Profesor: Șerban Liliana

Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu – Voineşti”, Târgovişte

Exista o strânsă corelație între acești trei parameri educaționali: școală, famile,
elev, cu rol decsiv în dezvoltare armonioasă a copilului. Primii profesori ai elevului sunt
părinții, care au un rol decisiv în creșterea și educația acestuia, de aceea, un climat
familial afectiv şi moral optim își va pune amprenta decisiv asupra dezvoltării
emoționale, asupra conturării respectului de sine si a personalității viitorului adult.

Școala perfecționează, prin contribuția ei majoră, educația primită în primii ani.
Calitatea interacţiunii dintre familie şi şcoală devine un factor determinant asupra
educaţiei copiilor.

În contextul unei societăți aflate într-o permanentă schimbare, necesitatea
întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală este un factor definitoriu, având în vedere
faptul că misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor
pedagogice. Tot mai mulţi părinţi sunt preocupaţi de problemele familiale, profesionale
sau sociale și pierd de multe ori din vedere aspecte importante din evoluția copilului.
Colaborarea cu școala devine astfel din ce în ce mai importantă, începând de la o mai
bună cunoaştere reciprocă şi continuând cu identificarea unor interese comune în
beneficiul copiilor. În același timp, părinții pot contribui prin resurse suplimentare
pentru a susţine rolul educativ al şcolii. Școala oferă doar o parte din educația copiilor,
familia punându-și amprenta decisivă în dezvoltarea elevului prin influența asupra
motivației învățării.

Cooperarea părinților cu mediul școlar trebuie să ia forme diverse pentru a
răspunde nevoilor educaționale ale elevilor.

Există astfel tipuri de programe de colaborare între familie și școală, părinţii
contribuind la elaborarea şi realizarea unor activităţi care stimulează schimbul de
informaţii și favorizează relaţiile interpersonale armonioase: vizite reciproce,
comunicare scrisă, adunări informative.

De asemenea, părinţii pot fi invitaţi să se implice în susţinerea unor
proiecte şcolare: excursii, participarea comună la seminarii și conferinţe, organizarea de
evenimente sociale sau culturale, prezenţa la şedinţe şi lectorate, asistarea elevilor în
efectuarea temelor , participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive , organizarea
unui colţ verde în şcoală, susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi.
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Comunicarea este astfel cheia unei bune desfăşurări a procesului instructiv-
educativ, cadrul didactic având ca preocupare permanentă atragerea părinţilor spre
şcoală, deoarece, făcându-i pe aceştia conştienţi asupra importanţei educației, îi va putea
implica mult mai uşor să participe și să se contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevului.
Ședinţele cu părinţii sau discuţiile individuale în care aceștia pot afla despre
comportamentul copiilor, despre aspectele pozitive sau punctele slabe ale personalităţii
lor sunt exemple care subliniază importanța comunicării familie - școală.

Bibliogtafie: Lou Harvey-Zahra, Educatia copiilor in familie, Editura Univers Enciblopedi
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Implicarea familiei în viaţa şcolarului

Prof. Mihaela Marc,
Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva

A fost odată ca niciodată... Aşa începe orice poveste, aşa se sfârşeşte uneori o
poveste... Cea de astăzi aduce în faţa noastră două personaje total diferite şi totuşi atât de
uşor de contextualizat. Povestea sună aşa...

Miriapodul şi broasca râioasă

„O poveste chinezească ne înfăţişează o întrebare într-adevăr încuietoare.
Un miriapod trăia liniştit, văzându-şi de treburile lui, până în ziua în care o broască
râioasă, care se uita mereu la el, l-a întrebat:
– Spune-mi, te rog, în ce ordine îţi mişti picioarele?
Miriapodul s-a băgat în gaura lui, adânc tulburat de întrebarea broaştei. A încercat să
găsească un răspuns, dar degeaba.

A rămas în adăpost, nemaifiind în stare să-şi mişte picioarele şi a murit de
foame.” 17

Ne-am putea întreba retoric, cu siguranţă, cine sunt personajele ce se ascund în
spatele acestei povestiri alegorice. Cred ca suntem puţin din fiecare, atât la nivelul
societăţii în care trăim, dar şi al instituţiilor care sunt implicate în formarea unui tânăr.
Probabil unii s-ar simţi lezaţi, iar marea majoritate ar rămâne total indiferentă.

Se porneşte de la ideea implicării familiei în viaţa şcolarului, ceea ce este o
responsabilitate, dar şi o provocare pentru fiecare dintre noi. În multe situaţii cotidiene
acţionăm asemeni unui miriapod: ne risipim în mii de direcţi, încercăm sute de
posibilităţi, ni se pare că avem milioane de variante de rezolvare, dar la sfârşitul unei
astfel de curse ne târâm, de-a dreptul, istoviţi, frustraţi, epuizaţi, consolaţi, satisfăcuţi de
rezultate sau, dimpotrivă, cedăm la primul eşec, la o posibilă rătăcire de la traseul nostru
iniţial.

Între tradiţional şi modern va exista mereu o încrâncenare, o punere în ofensivă,
mai ales astăzi, când societatea este intens polarizată, debusolată, când a-ţi creiona un
destin profesional devine o corvoadă, o şansă de a-ţi dovedi neîncrederea în tot ce ţine
de educaţie, de sistem în general, de aceea şi implicarea familiei în acest peisaj interior al
fiinţei, trebuie să fie una serioasă, echilibrată, sinceră. Trăim într-o lume care, aşa cum
spunea şi arhimandritul Teofil Tia, promovează „primatul fragmentului şi al
fragmentarului asupra întregului (...), o mutaţie ce se realizează pe fundalul impunerii în
societatea umană a „gândirii fragile”, a valorilor superficiale, a apartenenţelor precare”.18

17 Jean –Claude Carriere, Cercul mincinoșilor, Editura Humanitas, București, 2019, p. 286.
18 Arhim. Teofil Tia, Descreștinarea - o „apocalipsă” a culturii, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009,
p. 479.
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Vehiculăm încă teoria că „familia este celula de bază a societăţii”, o expresie des
uzitată, dar cred că puţin înţeleasă. Pentru ca un organism să funcţioneze corect, celulele
trebuie să fie sănătoase, de aceea şi familia trebuie să fie aşezată, să se implice coerent,
corect în acest aspect de viaţă al copilului. De cele mai multe ori privim sistemul de
educaţie, întregul proces de învăţământ cu un soi de mentalitate, cu o predispoziţie spre
a duce mai departe propriile convingeri, atitudini faţă de învăţare, de ce nu şi de a
regândi totul din perspectiva propriilor experienţe şcolare.

Alteori, suntem tentaţi să schimbăm din temelii tot ce este verificat, tot ce a
trecut proba timpului şi a funcţionat, asemeni atitudinii morocănoasei broaşte râioase
din povestea de mai sus, având postura acelui clasic „Gigi contra”, contestatarul, omul lui
„şi dacă nu e aşa”, oferind mereu perspectiva unei realităţi epuizate, incomode. Suntem
puşi adeseori în situaţia de a da explicaţii pentru ceea ce este firesc, simplu, tradiţional.
Mereu ne uităm peste gardul vecinului, îi subminăm calităţile, îi negăm progresul, îi
bagatelizăm reuşitele. Suntem imprudente „broaşte râioase”, creăm dispute de dragul
disputei, devenim insuportabili şi mesagerii răutăcioşi ai unor sentinţe improbabile.

Povestea este, de fapt, întruchiparea conflictului mereu actual dintre a face ceea
ce este firesc, verificat prin experienţe anterioare şi factorul disturbator, care ispiteşte ,
suprimă echilibrul printr-o sâcâitoare scoatere din echilibrul interior.

E mereu ispititor raportul dintre necesitate şi utilitate. Ne creştem copiii, în cele
mai multe cazuri, în funcţie de ce promovează contextul social, economic, punând accent
pe utilitate, adaptabilitate la cerinţele pieţei, ignorând sensul primordial al educaţiei,
acela de a promova şi asigura creşterea, rodirea unui destin, din punct de vedere cultural,
social şi sufletesc, implicând o alegere asumată, conştientizată, mizând pe libertatea de a-
ţi alege şi a-ţi stabili sensul propriei existenţe.

Sergiu Ciocârlan afirma: „Şcoala este o aventură, cea mai straşnică aventură, şi
pentru elev va fi aventura vieţii lui. Pentru aceasta, bineînţeles, profesorul trebuie să
trăiască mai întâi Şcoala ca pe aventura vieţii lui”.19

Poate ne mai amintim sintagma „şapte ani de acasă”, matrice abandonată, atât la
nivel real, cât şi instituţional. Bineînţeles că a creşte în familie presupunea o iniţiere lentă,
aprofundată, conform tradiţiilor, religiei, expectanţelor de neam. Însemna a accepta că
vrei să faci din copilul tău „om” în adevăratul sens al cuvântului, punându-i , de cele mai
multe ori, şi o temelie creştină acestui statut.

Într-o lume modernă care marşează pe tot ce este senzaţional şi facil de obţinut,
într-o societate aşa-zis, meritocratică, familia este pusă în situaţia de a alege ce tip de
educaţie oferă copilului său. Chiar dacă nu suntem specialişti în politici educaţionale
„updatate” la exigenţele contemporane, avem dreptul de a ne spune punctul de vedere, de
a creiona practici educaţionale, de a pune la punct modalităţi de notare şi predare. De ce
nu, am spune cu o emfază uluitoare? Tindem să credem că suntem îndreptăţiţi să o facem,
uneori printr-o implicare haotică, exacerbată, reglatoare, oferind sistemului clasic de
şcolarizare, şcoala de acasă întreţinută de o variată gamă de meditatori, pentru că dorim

19 Sergiu Ciocârlan, Clonele învățământului românesc, Editura Egumenița, Galați, 2016, p. 91-92.
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cea mai bună pregătire pentru copiii noştri sau pentru că ne afectează constant
ineficienţa profesorilor de la clasă.

Familia modernă este permanent sabotată din cauza media multitasking-ului, prin
antrenarea simultană în variate forme de media digitală, o familie ce-şi focalizează
reperele în funcţie de like-urile postărilor, navigărilor pe reţelele de socializare.

Dacă vorbim de o viaţă a şcolarului, înseamnă că acceptăm că absenţa noastră din
preocupările şcolare ale elevului duc inevitabil la un dezastru progresiv. Este important
ce model de existenţă oferă familia? Cu siguranţă, deoarece familia este cuibul din care
porneşte zborul fiecărei fiinţe. Temelia noastră este aici, confortul nostru emoţional,
bucuria întoarcerii după ce timpul ne modelează fiecare secundă.

Suntem distraşi necontenit şi bulversaţi, când e vorba de educaţie, pentru că ne-
am pierdut încrederea în ceilalţi, pentru că ne-am pierdut modelele adevărate şi mai ales
că, astăzi, educaţia se poate asuma printr-un click distanţă, pe un motor universal de
căutare. De aceea, ar fi mai întâi util a redefini întreg contextul practicilor legate de
educaţie. Se ştie că „încă de la înscrierea la şcoală se naşte o luptă între părinţii care vor
să-şi înscrie copilul în unităţi şcolare de prestigiu. Părinţii investesc în alegerea aceasta
foarte mult. Se zbat pentru a demonstra în faţa tuturor că sunt câştigători, îi insuflă şi
copilului dispreţul pentru cei înscrişi la şcoli care nu sunt atât de bine cotate. Realitatea
este că foarte puţini părinţi iau o astfel de decizie din convingere proprie. Ei sunt mai
degrabă „convinşi” de societate, „controlaţi” de media, optând pentru o şcoală renumită
pentru că toţi se duc acolo”.20

Astfel, ideea de a te încadra într-o şcoală de top, nu înseamnă neapărat că
educaţia este pentru tine o prioritate, ci, mai degrabă, o alternativă asumată în
defavoarea educaţiei în sine, o acceptare tacită a faptului de a crede că a învăţa se rezumă
doar la a accepta un anumit tip de profesor, o anumită modalitate de predare, o falsă
imagine a performanţelor şi expectanţelor propriului copil.

Să alegem ce vrem să oferim copiilor noştri: o educaţie de tip fast-food, procesată,
indigestă, dăunătoare sub aspectul coerenţei şi experienţei furnizorilor de educaţie sau o
educaţie care mizează încă pe informaţie şi crearea de competenţe, pe o dinamică
procesuală din punct de vedere cognitiv, formativ, aplicativ, şi de ce nu, sufletesc. Să
acceptăm că o pregătire ulterioară nu trebuie să ofere doar satisfacţii materiale, ci şi
mulţumire sufletească, plăcerea de a face ca adult, ca salariat, şi ceea ce îţi place, ceea ce ai
visat să faci. Cred că pasiunea pentru ceea ce faci alimentează necontenit şi modul în care
o faci. Vom întâlni oameni fericiţi, dacă vom încerca să promovăm ideea de a fi fericiţi.
Pare banal, dar trăim într-o lume care ne fură sistematic dreptul firesc la fericire. O lume
care ne cere socoteală pentru simplitate, pentru firescul din noi, pentru alegerile bune,
pentru talanţii pe care încercăm să-i valorificăm.

Cel dintâi dascăl este părintele, indiferent de nivelul de educaţie profesională pe
care îl are. Suntem tentaţi să judecăm pe ceilalţi după studiile pe care le afişează,
ignorând perfid faptul că experienţa onestă de viaţă este cel mai eficient etalon. Familia

20
Ibidem, p. 56-57.
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este garantul formării viitorului elev, de aceea implicarea sa trebuie să fie o prioritate, un
gest de recunoaştere tacită a celui mai bun aliat al său, educatorul.

Să alegem între a trece prin şcoală cu un apetit insuflat şi de familie spre a
cunoaşte, a experimenta, a te încredinţa de priceperea celor care te educă sau a contesta
mereu metodele folosite, a contrabalansa echilibrul interior al copilului printr-o
atitudine ostilă, neîncrezătoare, veşnic contrariată.

E dificil să spui care metodă este cea mai potrivită pentru a da un contur frumos
educaţiei unui om şi totuşi, dacă nu am încerca să găsim cele mai bune soluţii, ar însemna
că această parte extrem de importantă din viaţa unui om nu ar fi deloc valorificată. De ce
să ne implicăm? Pentru că un om educat este un om adaptat, salvat, integrat, nu se va
retrage asemeni miriapodului în culcuşul său şi va muri de foame.

Vom găsi mereu persoane dispuse să ne convingă de inutilitatea educaţiei într-o
societate în care te poţi descurca şi altfel, în care vei fi apreciat şi imitat chiar dacă nu vei
fi capabil să-ţi gestionezi şi să-ţi apreciezi corect nici propria măsură la pantofi. În fond,
educaţia într-o formă instituţionalizată este asemeni ascultării unui novice faţă de
maestrul său, o iniţiere utilă în tainele lumii în care trăieşti, o povară asumată, dar
necondiţionat cu un final fericit.

Bibliografie:
Jean –Claude Carriere, Cercul mincinoșilor, Editura Humanitas, București, 2019.
Sergiu Ciocârlan, Clonele învățământului românesc, Editura Egumenița, Galați, 2016.
Arhim. Teofil Tia, Descreștinarea - o „apocalipsă” a culturii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2009.
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Rolul familiei în viaţa școlarului

Pană Raluca-Tatiana
Şcoala Gimnazială Pănătău, judeţul Buzău

Este foarte impotant pentru succesul școlar al elevilor ca părinţii să se implice în
viaţa acestora încă din primii ani de școală. Implicarea trebuie să constea atât în a-i ajuta
să-și creeze un mediu ambiant pentru îvăţare, a-i învăţa cum să înveţe, cum să-și
organizeze timpul pentru teme și învăţare și timpul liber, cât și în a-i ajuta efectiv la lecţii.

În vederea implicării părinţor în viaţa școlarului, aceștia trebuie să comunice în
permanent cu învăţătorul sau profesorul- diriginte al copiilor lor. Această comunicare
dezvăluie progresul sau regresul școlar al elevului, strategii eficiente de comunicare a
părinţilor cu copiii, modalităţi eficiente de petrecere a timpului liber adecvate vârstei,
strategii de învăţare, de creștere a randamentului școlar.

De asemenea, profesorul-diriginte trebuie să recurgă la cele mai eficiente metode
de cunoaștere a clasei și a elevilor (chestionare, matricea sociometrică, discuţii, etc.),
pentru a putea mai apoi să-i ajute pe părinţi în demersul lor de implicare în viaţa
școlarului.

Crearea unui mediu ambiant este primul lucru și cel mai necesar în procesul de
învăţare.

Un mediu linișt, curat și ordonat nu distrage atenţia, menţine concentrarea
asupra efectuării temelor și învăţării, ajută la memorarea rapidă.
Această grijă pentru un mediu ordonat, curat se formează la copii încă din primii șapte
ani de viaţă, astfel încât la vârsta școlarităţii copilul este deja obișnuit cu crearea unui
astfel de mediu, care îl învaţă și disciplina în viaţă.

În împărţirea eficientă a timpului liber și a timpului dedicat învăţării și efectuării
temelor, prioritatea până la a ocupa în întregime timpul chiar, ar trebui să o constituie
învăţarea. Şi aceasta în funcţie de particularităţile de memorare ale fiecărui copil, de
dorinţa de a obţine o performanţă școlară mai mare sau mai mică, de capacitatea de a-și
menţine atenţia și concentrarea.
În identificarea acestor probleme un rol important îl au profesorul-diriginte și
psihologul sau consilierul școlar. De asemenea, aceștia pot găsi, împreunăcu părinţii
soluţii la aceste probleme, în vederea remedierii sau înlăturării lor și a creșterii eficienţei
învăţării și a performanţelor școlare.

Un alt aspect al implicării familiei în viaţa școlarului îl reprezintă urmărirea
performanţelor școlare ale copilului. Notele sunt un indicator eficient al realizăii
celorlalte elemente (împărţirea timpului liber și a timpului destinat învăţării, menţinerea
atenţiei și concentrării, etc.), dar și a interesului copilului pentru o materie sau alta, a
interesului copilului faţă de procesul învăţării, în general.
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Urmărirea acestor instrumente de măsurare a performanţelor școlare este
necesară pentru eliminarea abandonului școlar, pentru orientarea profesională, pentru
orientarea în continuarea studiilor.

O provocare în privinţa implicării familiei în viaţa școlarului a reprezentat-o
învăţarea online, în care școala românească este antrenată de un an de zile. Este necesară
implicarea părinţilor în acest context atât pentru a-și ajuta copiii în procesul de învăţare
online, cât și pentru a elimina eventualele pericole oferite de mediul online.De asemenea,
părinţii au un rol important în a-și ajuta copiii să selecteze informaţiile pertinente pentru
temele lor.

Toate elementele amintite subliniază importanţa implicării familiei în viaţa
școlarului.

De altfel, familia are un rol important în întregirea educaţiei școlare,
constituindu-se în ceea ce se numește educaţie informală. Ea are un rol important în
formarea valorilor, atitudinilor, abilităţilor prin experienţa zilnică a școlarului.
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Familia- baza reuşitei şcolare

Autor: Radu Aurelia-Georgiana
Studentă la Universitatea Politehnica din București

Familia reprezintă, conform definiției rigide pe care dicționarul explicativ o
oferă, un grup de oameni care locuiesc în aceeași casă, fiind legați prin sânge sau prin
alianță.

În opinia mea, familia este legătura sacră, de neegalat, ce pune bazele dezvoltării
psihice, fizice, comportamentale și emoționale. Ca prim educator din viața copilului,
familia, prin implicarea și devotament, este cea care sădește în sufletul acestuia
încrederea în școală. Implicarea familiei în viața școlarului poate fi considerată directă
sau indirectă.

Implicare indirectă

Aceasta presupune asigurarea unui mediu propice dezvoltării fizice, psihice și
morale. Părinții sau bunicii acoperă nevoile de bază ale copilului-nevoile fiziologice,
oferă înțelegere, oferă sfaturi, mediază conflicte, implementează valori, încurajează
bunele practici. Conform statisticilor, copiii care au învățat de acasă să-și exprime
nemulțumirile într-un mod calm și cu încredere, care au fost lăsați să se joace și să
comunice cu ceilalți copii, indiferent de nivelul de trai sau etnie, care împart bunurile cu
ceilalți, care își exprimă dorințele fără manifestări violente, care au fost încurajați să
pună întrebări, care mulțumesc oamenilor pentru ajutorul primit vor fi pregătiți să își
asculte și să-și respecte colegii și cadrele didactice, să se implice frumos în procesul
instructiv-educativ. Valorile însușite de acasă reprezintă o formă indirectă de implicare a
familiei în viața școlarului, punând bazele procesului numit educație.

Implicare directă

În această categorie intră atât interacțiunea concretă școală-familie, realizată prin
participarea la ședințe sau serbări sau activități de voluntariat, implicarea în Comitetul
părinților, discuții periodice cu cadrul didactic privind evoluția copilului, cât și
interacțiunea copil-familie, înfăptuită prin monitorizarea temelor, discuții părinte-copil,
activități de învățare realizate acasă.

Primul rol pe care copilul îl joacă este cel de imitator, devine copia fidelă a
părinților, de aceea, părinții trebuie să se dovedească modele utile pentru micii învățăcei.
De exemplu, un părinte care citește va avea un copil dornic să învețe literele, un copil
căruia lectura îi stârnește curiozitatea. Chiar dacă lectura se dovedește dificilă la început,
simplul fapt că părinții citesc periodic va genera în mintea copilului dorința de a-i urma
și nu doar atât, de a se perfecționa, motiv pentru care cei mici repetă, după fiecare reușită,
fraze precum: ,,Uite ce am învățat eu!” sau ,,Lasă-mă să-ți arăt!”. Astfel, conform unui
studiu, s-a dovedit că școlarii familiarizați cu lectura fac mai puține greșeli de scriere, au
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un vocabular avansat, sunt mult mai creativi sau empatici în comparație cu ceilalți copii
de vârsta lor.

În ceea ce privește interacțiunea școală-familie, copilul va oferi școlii aceeași
încredere pe care familia o va oferi, deoarece mama, tata, bunica sau bunicul sunt
oamenii cu care copilul interacționează zilnic și pe care acesta îî admiră, considerându-i
modele.

Concluzii

� Familia pune bazele procesului numit educație.
� Copiii văd în părinți un model.
� Încrederea pe care familia o oferă școlii este preluată de copil.
� Implicarea familiei generează, de cele mai multe ori, rezultate școlare

bune.
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PARTENERI PENTRU VIAŢĂ – ŞCOALA ŞI

FAMILIA

Prof. înv. Primar Simula Elena Mariana
Liceul Teoretic “E. Racovita “ Techirghiol

Motto: „Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.”

(S. L. Lightfoot)

Potrivit concepţiei lui Adler, mama este aceea căreia îi revine misiunea modelării
copilului. De aceea cea dintâi îndatorire a mamei este de a sădi în conştiinţa copilului
sentimentul comuniunii sociale, cultivându-i ideea fundamentală că trăieşte într-o lume
în care nu este altceva decât un om între oameni.

Mama este o mediatoare indispensabilă pentru viaţă, ea este aceea care trebuie să
cultive sentimentul de comuniune, să-l călăuzească şi să-l orienteze către ceilalţi.

Dacă părinţii nu-şi îndeplinesc funcţia de a-i forma pe copii în perspectiva
integrării sociale, atunci rolul acesteia trebuie asumat de şcoala care are de corectat
greşelile comise de familie în formarea viitorilor adulţi.

Este foarte important să le vorbeşti corect părinţilor. Dar nu-i lucru uşor să
explicitezi tehnica dialogului cu părinţii.

În primul rând pe părinţi trebuie să-i câstigi de partea ta, să nu-i bruschezi. Dacă
părinţii vin la noi pentru consultări, o fac dintr-un anumit sentiment de
incompletitudine. Ei se aşteaptă să criticăm slabul lor simţ de responsabilitate. De aceea
trebuie, înainte de toate, să-i eliberam de această povară a culpabilităţii.

Ca un aspect de detaliu, am observat că nu este bine să transformăm convorbirea
cu părinţii într-un interogatoriu.

Este foarte important să sesizezi punctul-cheie al cazului copilului, dar la fel de
important este să nu arunci pe capul părinţilor imediat tot ceea ce ai înţeles. Trebuie să
păstrezi pentru tine anumite informaţii si să faci aluzie la ele când se iveşte cea mai bună
ocazie. Adoptarea acestei atitudini şi urmărirea acestui proces sunt absolut necesare. Este
recomandabil să folosim termenii „poate” sau „cred că aceasta ar fi eficace”. Nu suntem in
situaţia de a-i trata şi pe părinţi; lor le putem da, eventual, idei. Este imposibil să modifici
prin câteva cuvinte un sistem bine înrădacinat. Dacă i-am deschis ochii, este primul pas
către înţelegere.

Cea dintâi datorie a familiei constă în a trezi la copil simţul vieţii sociale,
cultivându-i ideea existenţei semenilor săi. Se întâlnesc destui copii care, neprimind de la
părinţii lor această idee, ignoră faptul că au semeni. Regula nu este absolută, deoarece
printre astfel de copii se pot identifica şi cei care dovedesc simţ social.

Copiii lipsiţi, de obicei, de simţul vieţii sociale cresc fără a se orienta în societate.
Şcoala trebuie să le cultive ideea că sunt semenii altora ca ei, ea are o misiune de o înaltă
frumuseţe morală.
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Familia şi şcoala pot fixa împreună modul de viaţă al copilului. Şcoala este o
prelungire a familiei. Ea trebuie să facă şi să corecteze ceea ce în familie, ca urmare a unei
comprehensiuni deficiente şi a unor tradiţii îmbătrânite, nu a fost făcut. Şcoala ia în
primire copii pe care nu-i putem compara cu o tabula rasa. La această vârsta copiii au deja
o individualitate pe care experienţa dobândită ulterior nu o vor schimba, dar în şcoală
învaţă şi adoptă anumite stiluri de viaţă.

Fiecare copil poate fi comparat cu un arbust care face parte dintr-o pădurice, toţi
caută să iasă la lumină.

Cea mai mare dorinţă a tuturor copiilor este de a li se da atenţie, de a desfăşura
activităţi împreună cu părinţii. În acelaşi timp, pentru majoritatea părinţilor, a ajunge să-
i înţeleagă pe copii, reprezintă o lucrare de o viaţă întreagă, pentru că fiecare copil este
diferit în modul lui unic şi parcurge toate etapele vieții, însă în mod diferit.

Consider că informarea părinţilor despre efectele propriilor comportamente
asupra copilului, poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor educative,
ajutându-i să modifice in propriul comportament de relaţionare cu copilul atât
manifestările emoţionale cât şi cele atitudinale.

Dezvoltarea personalităţii copilului şi a formării lui este influenţată de diferenţele
de ordin economic, social, cultural, care există în familii. Familia în ciuda acestor
diferenţe, prezintă anumite însuşiri comune. Condiţiile de viaţă ale copilului sunt
influenţate de comportamentul părinţilor. Familia trebuie să aibă disciplina ei. Toate
problemele vieţii se pot rezolva mai uşor într-un climat de prietenie şi înţelegere.

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va
trebui să aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în
mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de
consiliere, părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre
dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului.

Şcoala tradiţională desparte principial educaţia şcolară de cea familială, părinţii
fiind simpli supraveghetori ai îndeplinirii lecţiilor. În contextul actual părinţii sunt
priviţi ca primii învăţători ai copilului, ca parte din procesul de învăţământ. În
comunicarea cu educatorul, părintele poate găsi modalităţi de cultivare a unor abilităţi în
familie pentru a complementa sau suplimenta procesul educativ. Această comunicare
duce la reducerea presiunilor conflictuale asupra copilului, dându-i o mai mare libertate
în dezvoltare. Comunicarea elevului cu adulţii devine mai uşoară, el se exprimă mai liber
devenind astfel mai transparent pentru părinţi.

Se prevede să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia în care
accentul este pus pe angajamentul clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un „contract
parental” privind copilul individual cu obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu
profesorii.

Familiile trebuie sã fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în
şcoală, dacă avem copii care vor să devină persoane instruite. Familiile pot întări
învăţarea acasă, prin implicarea în şcolile în care studiază copiii.
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Familiile trimit copiii la şcoalã, acolo unde speră ca ei să-şi dobândeascã
instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în
familiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprĳinul de care aceştia au nevoie
pentru a creşte şi a învăţa.

Dacă adulţii – în cadrul celor două instituţii - comunică şi colaborează, atunci cei
care vor avea de câştigat sunt copiii. La început părinţii participă activ la viaţa de şcolar,
însă, cu timpul încep să-şi limiteze implicarea doar la controlarea temei de acasă şi a
carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mĳloc: să nu-l ajute
prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot
în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grĳa
faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei
expresii „a avea cei 7 ani de-acasă”. Un elev fără „cei 7 ani de-acasă” va crea mereu
probleme chiar şi ca viitor adult.

Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la
nivelul învăţământului românesc. În condiţiile în care şcoala reprezintã pionul principal
al educaţiei tinerei generaţii, dar nu suficient, educaţia de tip familial devine necesară cu
atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii se pun în mediul familial. Familia se
poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie de abilităţile pe
care le dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivel familial. Acordul familiei
cu şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să corespundă atât intereselor
copilului şi familiei cât şi şcolii şi societăţii. Modul în care sunt prezentate, comentate,
argumentate, informaţiile de către părinţi, influenţează opiniile şi atitudinile copiilor.

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.

Familia, şcoala şi alte microgrupuri (strada, cartierul, grupul de prieteni)
constituie medii de viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului.
Comportamentul său nu poate fi înţeles decât totalizând ansamblul acestor influenţe.

La momentul la care 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.

Pregătirea pentru viaţă a omului începe din primele luni de existenţă şi primii
care pun bazele educaţiei sale sunt părinţii, familia.

Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care
se modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată
de relaţii interindividuale copiindu-le prin joc în propria conduită . Familia poate să-i
facă copilului mult bine, dar poate să şi greşească mai ales din cauza lipsei de viziune în
legatură cu perspectivele asupra viitorului copilului.

Cea dintâi școală este familia, ea fiind temelia pe care se zideşte edificiul
personalităţii.
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Implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat reprezintă elementul
cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă, familia fiind consultată cu privire
la activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care
doresc să le desfăşoare copiii.

Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde
depăşind constrângerea dependenţei materne.

Buna cunoaştere a ceea ce trebuie să primească copilul şi primeşte concret din
partea familiei, conjugată cu o muncă metodică, pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în
condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădinitţă, al unei îndrumări
suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în munca de bază a preşcolarului.

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să
aibă acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. Până la
cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia.
Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl
are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglĳat. Între acţiunile
educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât
de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt.

Căile perfectei colaborări constau, în primul rând, în cunoaşterea permanentă, de
către şcoală şi familie, a problemelor ridicate de creşterea copilului, apoi de perfecta
sincronizare a criteriilor educative, de intransigenţa activă, practică unitară a tuturor.

Pentru formarea personalităţii umane nu sunt suficiente doar familia şi şcoala şi
pentru asta putem să cerem sprĳinul partenerilor implicaţi în educaţie pentru a aborda şi
alte aspecte care coexistă în formarea omului.

Indiferent de situaţie, copilul şi actul educaţional trebuie să ramână pe primul loc,
mai mult, este foarte important a-i lăsa pe copii să participe singuri la propia lor
schimbare, să fie ei singuri iniţiatorii revoluţiei profunde care poate avea loc în
atitudinile, deprinderile şi comportamentul lor.
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ȘI PĂRINȚII ÎNVAȚĂ – EDUCAȚIA PARENTALĂ

Iulia Stejerean, profesor Școala Gim. „Lucian Blaga”, Jibou, jud. Sălaj

Părinții au rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le un climat adecvat din
punct de vedere afectiv și moral. Sunt situații în care familia consideră că este suficient să
se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare, ignorând importanța comunicării
afective, nedezvoltând sentimentul de aparteneță.

Scopul educației parentale este de a dezvolta și îmbunătății relațiile dintre părinți și
copii, prin încurajarea comportamentelor de sprĳin al părinților și modificarea
comportamentelor non productive sau vătămătoare, să dezvolte noi comportamente
pozitive.

Nevoia educației parentale este necesară în țara noastră din mai multe motive:
foarte mulți părinți, plecați la muncă în străinătate mult timp, se reîntorc și trebuie să
reînvețe să fie părinți; generațiile educate înainte de anii 90 au alte moduri și tehnici
educaționale, care nu se mai potrivesc noilor generații; existența eternei prăpastii dintre
generații; existența familiilor unde părinții sunt foarte ocupați, iar copiii sunt lăsați în
grĳa bonelor; fenomenul drogurilor, care, din păcate, ia amploare, iar părinții trebuie
învățați cum să pregătescă copiii pentru a se feri de tentații; influențele negative ale
mass-mediei.

Nicio generație nu seamănă una cu cealaltă, iar punțile peste prăpastia căscată între
generații pot fi făcute cu ajutorul educației parentale. Părinții vor învăța să-și cunoască
copilul, să-l înțeleagă, să-l ajute, să-l sprĳine. Mulți părinți se simt neputincioși, depășiți
de situație, apar conflictele. Dar, cu ajutorul acestor programe părinții vor învăța tehnici
și metode menite să îmbunătățească situația.

Suntem o societate tot mai stresată. În multe familii ambii părinți lucrează,
serviciile le consumă și le acaparează toată atenția, și de aceea, creșterea copiilor este
lăsată pe seama bunicilor sau pe seama unui personal specializat (bone). Și astfel, se
ajunge la situația tristă în care acești părinți reușesc doar să-ți recunoască copilul, nu să-l
cunoască. Educația parentală le oferă acestor părinți șansa de a reface legăturile cu
propriul copil, de a redeveni familie, nu doar persoane care se reunesc seara sub același
acoperiș, le oferă șansa de a redeveni părinți și din punct de vedere moral, educațional,
afectiv etc.

Educația parentală se adresează și părinților care s-au reîntors în țară, după ce au
lucrat mult timp în străinătate. De asemenea, pentru mulți dintre ei propriul copil este
un străin, de care încearcă să se apropie. Și în cazul lor, educația parentală poate pune
bazele reconstruirii relațiilor dintre ei și copii.

Cei mai mulți dintre părinți au fost educați în modul tradițional, unde „bătaia e
ruptă din Rai”, iar ei, au tendința de a aplica aceleași metode și copiilor lor, chiar dacă
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consideră că acele metode nu au fost tocmai adecvate sau eficiente. Dar așa au învățat și
cred că așa este normal să se facă educația. Și lor, educația parentală le poate demonstra
eficacitatea unor noi tehnici și metode mult mai potrivite vremurilor actuale.

De asemenea, educația parentală se adresează tuturor părinților, pentru că în ziua
de azi există un larg evantai de tehnici și metode de abordare a copilului, care îi pot
învăța modalități de interacțiune noi, noi tehnici de abordare a problemelor cu care se
confruntă, începând încă de când copilul este la grădiniță, moduri de a feri copilul de
influențele negative ale mass-mediei etc.

Educația parentală este o necesitate pentru că, din păcate, copilul nu vine pe lume
însoțit de un manual de utilizare, pentru că suntem ființe complexe, cu sentimente și
moduri de gândire diferite, pentru că uneori suntem depășiți de situație și niște sfaturi ar
fi mai mult decât bine venite, pentru că a fi părinte este una dintre cele mai grele meserii
de pe pământ, pentru că este foarte ușor să strici, dar este foarte greu să repari.

Avantajele educației parentale:

1. îmbunătățirea abilităților părinților de a comunica cu copiii, de a-și ajusta

așteptările față de aceștia în mod realist;

2. îmbunătățirea atitudinilor responsive și suportive ale părinților față de copii;

3. acumularea de noi cunoștințe din domeniul dezvoltării psihologice a copilului,

ceea ce va conduce la o mai bună înțelegere a propriului copil;

4. însușirea de noi cunoștințe privind disciplinarea pozitivă a copiilor, demonstrând

că și cu vorbă bună se pot educa tinerele generații;

5. posibilitatea de a interacționa cu alți părinți și de a învăța din experiența lor.

Limite ale educației parentale:

1. nu învață părintele cum să-și iubească copilul;

2. nu rezolvă problema inegalităților sociale;

3. nu acoperă toată problematica relației părinte-copil;
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4. programele educației parentale au caracter opțional, iar persoanele cu adevărat

vizate, nu participă;

5. nu este un program național obligatoriu, care să oblige părinții să urmeze aceste

cursuri, pe care ar trebui să le urmeze încă de când află că vor deveni părinți,

pentru că este ușor să faci un copil, dar este foarte dificil să-l crești și să-l educi.
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RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ, FACTOR

PRIMORDIAL

AL REUŞITEI ŞCOLARE

Profesor invatamant primar :Veronica Voicu

Şcoala Gimnazială Câmpeni ,jud Alba

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Pe de o parte, familia este un factor de educație informală, pe de altă parte aceasta are
obligații şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor în sistemul formal de
educație.

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala
şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de
viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de
vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin
condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora
nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în
care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei
comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Dezvoltarea
socială şi emoţională a copilului mic este esenţială pentru modul în care va creşte şi va
evolua ca persoană. Dezvoltarea emoţională se referă şi vizează formarea conceptului de
sine a celui mic prin capacitatea de a reuşi să se perceapă ca o persoană unică, individuală
şi de a recunoaşte emoţii, sentimente, trăiri. O dezvoltare emoţională echilibrată a
copilului îl ajută să identifice rapid sentimente şi emoţii, să le exprime şi să le facă faţă
corespunzător în anumite situaţii. În plus, îl ajută să perceapă şi să identifice trăirile prin
care trec cei cu care interacţionează şi să gestioneze situaţia şi dialogul în funcţie de
acestea

În ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, aşadar, între factorii
educaţiei, familia este şi a fost considerată ca factor prioritar şi primordial. Parte
componentă a educaţiei informale, familia joacă un rol esenţial în educaţia tinerei
generaţii. Ea îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici, copilul făcându-şi
ucenicia pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o
imprimă familia. Ponderea familiei ca factor educaţional este cu atât mai mare cu cât
copilul este mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare
ale ontogenezei. „Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în
care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde
normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se integra în
societate.
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Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament :
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte
ani de acasă’’. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece
şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea
cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei,
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie
şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite
reciproce , ş Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între părinţi şi
profesori, între părinţi şi copii, asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii au
nevoie pentru a depăşi dificultăţile, fără derogări de la muncă, cinste şi obiectivitate, sunt
în măsură să asigure progresul şcolar al copilului şi dezvoltarea personalităţii sale potrivit
particularităţilor lui de vârstă şi individuale. Părinţii trebuie să fie conştienţi, respectiv
conştientizaţi, asupra scopului comun al familiei şi al şcolii în ceea ce priveşte formarea
copilului şi asupra faptului că şcoala continuă şi completează educaţia copilului, dar nu
este în măsură să preia sarcinile familiei. Neînţelegerea rolului familiei de către părinţi,
neconcordanţele dintre educaţia în familie şi cea şcolară, dezinteresul unor părinţi, se pot
corecta, cel puţin parţial, printr-o bună colaborare între şcoală şi familie. edinţe şi
lectorate cu părinţii.

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 impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le ascultă
problemele, îi sprĳină în efectuarea temelor, se implică, transformând experienţele de zi
cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi
instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.Implicarea
părintească în educație este procesul de bază prin care părinții influențează succesul
academic al copiilor, și se traduce prin atenția acordată de părinți școlii și activităților
legate de școală în contextul familial. Se manifestă în forme diferite, de exemplu
asigurarea unui anturaj stabil și sigur, stimularea intelectuală a copilului, conversații
între părinți și copii, contactul cu școala în scopul împărțirii informației, participare la
evenimente școlare, participare la munca legată de școală. Prin aceste comportamente
părinții implicați stimulează motivația copiilor pentru școală, iar prin activitățile
desfășurate acasă contribuie la formarea unor abilități de învățare, autoorganizare ceea
ce influențează pozitiv reușita școlară a copiilor. Oportunitatea cea mai promițătoare
pentru rezultatele elevilor apare atunci când familiile, școlile și organizațiile comunitare
lucrează împreună. În concluzie, rolul primordial îi revine familiei, care este leagănul
social al copilului și sprĳinul acestuia pe tot parcursul vieții.
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Cum să fii un părinte de succes

prof. înv. primar Părău Ionela

Școala Gimnazială Nr. 113 București

Familia reprezintă principalul cadru emoțional în care copilul se dezvoltă. Tulburările de

personalitate sunt influențate deciziv de calitatea relațiilor familiale, a stilului educațional al

părinților, a climatului familial, dar și de suportul și controlul parental. De asemenea, o influență

majoră o reprezintă relațiile dintre părinți.

E firesc ca toți părinții să susțină că își iubesc copiii, că își doresc ce e mai bun pentru ei.

Fiecare cuplu de părinți are propria definiție a dragostei lor pentru copii. Indiferent care ar fi aceasta,

dragostea nu este suficientă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, din punct de vedere

emoțional și comportamental. Nici renunțarea la serviciu sau alte priorități personale nu ar

constitui exemple care să întărească iubirea părinților pentru copii.

În urma numeroaselor cercetări efectuate pe acest subiect, specialiștii au concluzionat faptul

că nu sacrificiul pe care le-au făcut părinții pentru copii, cât de mult au muncit și la câte au renunțat

sau le-au dăruit, ci relațiile dintre membrii familiei. Așadar, moștenirea optimă pe care tânăra

generație și-ar dori să o primească de la părinți ar trebui să includă următoarele:

- o relație cooperantă între părinți, respectându-se individualitatea fiecăruia. În cazul

separării celor doi, este absolut neceseară o relație sănătoasă, matură, de prietenie între foștii

parteneri, fiecare dintre ei continuând să își perfecționeze relația proprie cu copilul;

- o relație calmă, rațională și bazată pe principii sănătoase;

- relații de colaborare, acceptare și respect între surori și frați;

- relații cu membrii familiei extinse a fiecărui părinte în orice situație, nu doar în ocazii

speciale;

- responsabilitate și implicare față de comunitatea lărgită.



214

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

Meseria de părinte este una extrem de dificilă și care nu se studiază nicăieri. Se constată o

deschidere a părinților către studierea cărților de specialitate din domeniu, cursuri de parenting etc.

Conform studiilor, părinții ar trebui să stabilească reguli care să nu fie nici prea îngăduitoare, dar

nici prea exigente. Aceste reguli să fie clar formulate și să ofere copilului libertatea de a se dezvolta,

de a alege și de a se implica în acțiuni care duc la maturizarea lui psihologică – cognitivă și afectivă

(Muntean, 2009). Phil Lorio, psihiatru și tată, admite că părinții ar trebui să evite în a-i ajuta prea

mult pe copii, dar să rămână mereu vigilenți și pe post de observatori, astfel vor reuși să facă

distincția între nevoile reale ale copilului și ceea ce le dictează lor propriile anxietăți.

Responsabilitatea față de copil presupune și dezvoltarea abilităților de bun ascultător. Discuțiile cu

copilul nu trebuie să se transforme într-un monolog în care doar părintele vorbește pe un ton

ridicat și, de cele mai multe ori, critică, ironizează, jignește. Se impune calmitate, interes pentru

subiectul discuției, ascultare, respect și înțelegere față de subiectul discuției.

În aceste timpuri, părinților și copiilor le este din ce în ce mai dificil să mențină o relație

armonioasă. Petrec tot mai puțin timp împreună, intervin tensiuni între membrii familiei, iar copiii

caută înțelegere și suport în cadrul unor grupuri de aceeași vârstă, dar cu principii morale mai puțin

sănătoase. Pentru a se evita astfel de situații, părinții ar trebui să se străduiască să păstreze o

conexiune bună cu membrii familiei, să li se atribuie responsabilități și copiilor, să fie mereu calmi,

raționali și consecvenți în principiile stabilite. De asemenea, să își facă timp pe care să îl petreacă

alături de copiii lor și să găsească modalități de a se bucura împreună. Și, foarte important, să nu se

piardă din vedere faptul că obiceiurile părinților, exemplele comportamentale, pot fi o armă

puternică în ochii copiilor. Degeaba încearcă părinții să le impună copiilor anumite principii dacă

aceștia le încalcă.
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA BUNELOR

MANIERE LA COPII

Prof. Doina Cîndea
Școala Gimnazială Nr. 113, București

Bunele maniere joacă un rol important în integrarea copilului în societate. Mulţi
părinţi nu ştiu exact cum ar trebui să-şi educe copiii şi de cele mai multe ori se rezumă la
a-i învăţa să spună "te rog" și "mulţumesc". Invăţarea bunelor maniere este crucială în
educaţia unui copil. Manierele reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. Îi
judecăm pe cei din jurul nostru prin prisma gesturilor acestora în diferite situaţii: la masă,
pe stradă, la teatru, acasă. Fiecărei circumstanţe îi corespunde un set de reguli. Toate
acestea au în comun diplomaţia şi tactul.

Care este cel mai bun moment pentru a începe să îl înveţi pe copilul tău bunele
maniere? Perioada preşcolară este cea mai potrivită pentru a începe să îl înveţi pe copil
regulile de politeţe, întrucât este foarte receptiv la ceea ce îi spui. Mediul familial,
psihologul şcolar, cadrul didactic au influenţă asupra manifestărilor copilului prin ceea ce
observă zilnic. Dacă există un comportament şi o ambianţă civilizată în casă, atunci
copilul reţine şi percepe ca normalitate acest tipar de viaţă.

Tabelul bunelor maniere (Childrens National Guild of Courtesy)

Regulile de bune maniere pentru copii au fost introduse pentru prima dată în
anul 1889, în şcolile din Queensland, Anglia. Acestea se refereau la normele de conduită
care se aplică în cadrul şcolii, acasă, la un spectacol de teatru, la masă, pe stradă. Tabelul
era agăţat pe perete în fiecare clasă, iar profesorul trecea în revistă fiecare regulă, elevii
repetându-le după acesta. După ce erau învăţate pe de rost, copiii trebuiau să le pună şi
în practică, prin jocuri de rol. Rezultatele nu au întârziat să apară. În anul 1899, un
inspector şcolar a raportat faptul că lecţiile de bună purtare au dat roade. Copiii erau
mult mai politicoşi şi manieraţi, atât în cadrul şcolii, cât şi cu prietenii de joacă sau în
familie.

Nu trebuie să aglomerăm copilul cu tot felul de conduite complicate, dar este
bine să îi explicăm, încă de mic, bazele comportamentului manierat în societate. Astfel,
oricât de ocupat am fi, trebuie să ne facem timp pentru a ne creşte copilul corect.
Bunele maniere îl ajută pe copil să-şi dezvolte simţul respectului de sine şi încrederea în
propria persoană.

“Învaţă bunele maniere şi vei deprinde instrumentele de care ai nevoie pentru a te

descurca mult mai usor în împrejurări complicate. Vei afla cum să te comporţi într-o mulţime de

situaţii şi vei căpăta încredere pentru a face faţă altora noi. Foloseşte-te şi profită de aceste reguli

de bune maniere şi-ţi vei dezvolta un simţ al respectului de sine şi încredere în propria persoană

care vă vor oferi, ţie şi celor din jur, o yiață un pic mai bună” (Peggy Post şi Cindy Post
Senning - Codul bunelor maniere pentru copii)
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De multe ori se întâmplă să fim neplăcut impresionaţi de proasta creştere a
copiilor din jurul nostru. În cele mai multe situaţii, buna sau reaua creştere este meritul
părinţilor. Ei sunt cei care ar trebui să cultive, din primii ani de viaţă, politeţea, bunele
maniere, grĳa şi consideraţia pentru cei din jur. Părintele este prima persoană care
transmite copilului aceste valori. De el depinde ca puiul său să fie un copil respectuos şi
politicos şi un viitor adult responsabil. Trebuie să folosim reguli şi formule de politeţe
între membrii familiei încă din primii ani. Este recomandat să mulţumeşti şi să spui
“poftim” copilului tău, chiar dacă încă nu ştie să îţi răspundă. Simpla repetare a
formulelor în prezenţa lui îl va ajuta să le deprindă mai târziu mult mai uşor.

În viata de zi cu zi, ”felul în care foloseşti cuvintele are efect asupra oricărui gen de

relaţie pe care o ai." Conversaţiile lungi presupun mai mult decât alegerea cuvintelor
potrivite. Un rol important îl au expresia feţei şi limbajul trupului. Dacă eşti mulţumit de
ceea ce spui, asigură-te că ai un zâmbet pe faţă. Dacă este un subiect mai serios, fereşte-te
să dai din umeri sau să pari plictisit. Dacă subiectul e trist, nu-ţi marca discuţia cu
intervenţii patetice. Mulţumind celorlalţi este felul nostru de a-i respecta, arătându-le
aprecierea noastră. Un "mulţumesc" bine plasat va exprima corect consideraţia şi preţuirea
noastră. Pe de altă parte, a uita să mulţumim cuiva ne va face să părem lipsiţi de respect şi
nerecunoscători.

Copiii învaţă prin repetiţie. Este unul dintre procedeele de învăţare aplicat în
orice lecţie de la şcoală sau grădiniţă. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a-l
învăța pe copil bunele maniere. Chiar dacă nu va ține minte de prima dată, nu fi
dezamăgit. Insistând, rezultatele nu vor întârzia să apară. Explicându-i micuțului cum ar
trebui să se poarte în acea situație, ne asigurăm că acesta a asociat corect situația cu
norma de conduită.

Cum salutăm? Ai o singură ocazie să faci o primă impresie! A saluta pe cineva, a
face prezentările sau a te prezenta tu însuţi poate fi o treabă destul de dificilă. Jumătate
din bătălie e câştigată dacă ştii cum trebuie să procedezi: ridică-te, dacă stai jos; zâmbeşte;
priveşte în ochi persoana pe care o saluţi; apropie-te de ea sau de el şi strânge-i mâna,
dacă e prima oară când o (îl) întâlneşti.

Încă de mic, copilul trebuie învăţat să îşi aştepte rândul. De multe ori, ne ducem
în vizită cu copiii sau vorbim la telefon, iar aceştia, exact în acel moment găsesc vreo
întrebare năstruşnică pe care o adresează cu insistenţă. În acel moment, îţi este greu să fii
atent şi la subiectul conversaţiei şi la copilul tău. Trebuie învăţat că este politicos să îşi
aştepte rândul şi să nu întrerupă o altă conversaţie. Chiar dacă acesta se va supăra sau se va
simţi frustrat, trebuie să ne asigurăm că, imediat ce avem timp, îi acordăm câteva clipe şi
îi răspundem la toate nelămuririle. Copilul trebuie să înveţe să aştepte răbdător, dar asta
nu înseamnă că trebuie să se simtă exclus. Ţine-l de mână până când îţi termini
conversaţia, pentru a-ţi simţi prezenţa. Este necesar să i se precizeze că, atunci când se
află într-un grup sau discută cu o altă persoană, este indicat să nu îl întrerupă pe celălalt
interlocutor, ci să aştepte până când îşi termină ideea.

Respectarea intimitatii. Copilul nu are voie sa îți umble în geantă, prin buzunare
sau să îți deschidă corespondența. Acestea țin de intimitatea fiecăruia și încălcarea acestei
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reguli reprezintă o dovadă de lipsă de respect. Invață-l să ceară voie înainte să îți umble
prin lucrurile personale și nu uita că și tu va trebui să îi respecți intimitatea.

Fără porecle. Incă de la grădiniță, copiii încep să își găsească diferite porecle,
bazându-se, de regulă, pe un defect sau orice lucru care li se pare comic. Aceste porecle
tind să fie răutăcioase, afectându-i pe cei etichetați, scăzându-le respectul de sine. Invață-l
pe copilul tău să nu râdă de ceilalți colegi doar pentru că le-a găsit un punct slab. Explică-
i faptul că, dacă nu îi place ceva sau atitudinea unuia dintre copii, atunci ar fi mai indicat
să i se adreseze direct acestuia, dar să evite denumirile răutăcioase.

Manierele din timpul mesei sunt foarte importante. Ceea ce spunem și felul în
care ne purtăm îi va face pe ceilalți să se simtă bine sau nu. Nu se vorbește cu gura plina.
Unul dintre obiceiurile frecvente ale copiilor este să vorbească la masă cu gura plină.
Explică-i, încă de mic, că este un comportament nepoliticos. La masa se mănâncă cu
gura închisă și nu se plescăie. Mai mult, poate începe să mănânce după ce s-a urat tuturor
“pofta buna”. Coatele se țin lipite de corp și nu pe masă, iar șervețelul de pânză se așază pe
genunchi. La masă se stă drept în scaun. După ce a terminat de servit masa, trebuie să
spună “mulțumesc” și să se ofere să ajute la strângerea tacâmurilor.

Ce lasă în urma lui… Unul dintre obiceiurile enervante este acela de a lăsa
dezordine sau gunoi în urma noastră. Persoanele care fac asta reușesc să ne deranjeze
foarte mult și nu întârziem prea mult în a le declara lipsa de bun simț. Invață-l pe copilul
tău că nimeni nu este dator să strângă sau să curețe după el și că ar trebui să devină
responsabil în această privință. Chiar dacă se află la un prieten, la grădiniță, la școală sau
acasă, înainte de a începe altă activitate, este politicos să își ordoneze spațiul.

Intrările și ieșirile. La intrarea într-o clădire, copilul trebuie să îi permită
persoanei adulte să intre prima și să deschidă ușile și pentru aceasta. De asemenea, învață-l
pe copil ca, atunci când iese dintr-o clădire, să nu lase ușa să se trântească, mai ales atunci
când în spatele lui se mai află și alte persoane. Adu-i aminte că este politicos să spună
“mulțumesc” dacă cineva i-a ținut ușa.

Nu uita să îi precizezi micuțului tău că trebuie să acorde prioritate persoanelor
care ies din lift, cladire etc., și să nu dea buzna peste ceilalți, pentru că va crea o situație
incomodă.

Fără discriminări. Copilul va întâlni persoane al căror mod de viață nu se
aseamănă cu al lor. Fie că este vorba despre religie, cultură, nivel material etc., trebuie să
respecte toate acestea în egală măsură. Explică-i faptul că din diferențe poate avea multe
de învățat.

Punctualitatea. Fie că este vorba despre o întâlnire cu prietenii sau masa în
familie, educă-ti copilul să fie punctual și să nu îi oblige pe ceilalți să îl aștepte. Chiar și
atunci când vrea să vizioneze un spectacol de teatru sau un film, nu ar trebui să întârzie
pentru că este foarte incomod să îi deranjeze pe ceilalți atunci când își caută locul în
ultimul moment.

Dacă o să-ți ghidezi copilul după deviza :”Faci ce spun eu, nu ce fac eu”, nu o să
ajungeți niciodată la un numitor comun. Copilul preia exemplul familiei și imită
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comportamentele părinților sau ale fraților mai mari. Incearcă să respecți regulile de
bune maniere, să îți ceri scuze atunci când este cazul și să tratezi toți oamenii cu respect.
Detaliile sunt cele care contează. Dacă tu nu știi, de exemplu, să pui mâna la gură când
strănuți, nu încerca să îi impui asta copilului tău, pentru că nu va înțelege de ce el trebuie
să se poarte așa. Respectul și înțelegerea în familie nu numai că îl vor educa pe copilul
tău în spiritul unei bune conduite, dar îl vor face să se simtă mereu bine în compania
acesteia.

Jocul de rol este o metodă distractivă și eficientă prin care îl poți învăța pe copilul
tău regulile de comportament în orice situație. De la cum să te porți la masă până la
bunele maniere în cadrul unei petreceri, tratează fiecare situație ca pe o joacă și lasă-l pe
micuț să își folosească imaginația.

De exemplu, copiii au tendința să își spună cuvinte jignitoare fără să își dea
seama ce înseamnă exact. Intreabă-l pe copilul tău: “Tu cum te-ai simți dacă cineva ți-ar
pune o poreclă?”. Jucați-vă în mod constructiv și, în acest fel, copilului tău i se va părea
normal să se comporte manierat în societate. Spune-i copilului tău cât de mândru ești
atunci când știe să se comporte în societate, așa cum l-ai învățat. Incurajează-l și arată-ți
entuziasmul, pentru că această stare o va prelua automat și micutul tău.

Acesta vede îndemnurile tale ca pe niște lecții, așadar orice rezultat bun trebuie
să își găsească o recompensă. Răsplata constă în laudă și în încurajarea de a continua la fel
de bine. Nu te enerva dacă copilul tău greșește. Acesta nu se naște cu manierele deja
învățate, ci primește constant lecții de la tine. Concentrează-te în a fi un exemplu bun,
pentru că micuțul tău va imita tot ceea ce faci. Incurajează-l și oferă-i instrucțiuni, în
locul reproșurilor. O atitudine pozitivă este, totodata, și una constructivă. Nu îl corecta
de față cu persoane străine. In felul acesta, îl vei pune într-o postură jenantă și nu ar fi
exclus să îi trezești niște reacții negative vis-à-vis de regulile de orice fel. Așteaptă până
când aveti ocazia să fiți singuri și să puteți discuta. Explică-i ce așteptări ai. In loc să-i
spui :”Nu face asta! Nu face așa!”, mai bine explică-i cum ar trebui să procedeze corect sau
ce așteptări ai tu de la el în astfel de situație.

Invață-l câte puțin, nu îl aglomera cu prea multă informație deodată. Acordă-i
șansa de a cântări singur situația și de a reflecta asupra acesteia. Copilul trebuie să înveţe
că şi în familie este nevoie de etichetă. Ajuns acasă, copilul nu trebuie să lase la uşă
respectul, sinceritatea şi consideraţia. Dacă îţi înveţi copilul să-şi folosească bunele
maniere şi în familie, relaţiile vor deveni foarte strânse iar timpul petrecut împreună va
fi plăcut.

La școala este necesar să respecte regulile clasei. Școala este primul loc în care
bunele maniere îl ajută pe copil să se integreze, să-și facă noi prieteni și să se descurce în
situații dificile. La școală, el petrece cea mai mare parte a zilei în clasă. O modalitate de a-
i face pe ceilalți să îl respecte este de a-i respecta el însuși.
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IMPLICAREA FAMILIEI ȘI AVANTAJELE ACESTEIA

ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ

Prof. înv. primar Baciuc Irina
Școala Gimnazială „D. Păcurariu” Șcheia, jud. Suceava

Se discută mult despre necesitatea evidentă de dialog între școală și familie, precum
și despre dificultățile obișnuite cu care se confruntă această comunicare pentru a fi stabilită
eficient. Știm că ambele instituții, educațională și familială, au un scop comun: formarea
unor indivizi de succes și pregătiți pentru a face față complexității vieții în societate într-un
mod critic și reflectiv. Având în vedere acest lucru, este necesară o concentrare asupra
strategiilor de a aduce părinții și tutorii mai aproape de personalul școlii, pentru a modifica
această realitate care s-a dovedit a fi atât de birocratică și dăunătoare pentru procesul de
creștere și învățare al elevilor.

O situație foarte comună este transferul de responsabilități între familie și școală.
În mod ideal, ar trebui să se înțeleagă că cei doi factori sunt parteneri în această călătorie și se
completează reciproc, fiecare având un rol fundamental în viața de zi cu zi a tinerilor. Este
esențial ca familia să aibă încredere în propunerea educațională a instituției la care își înscrie
copiii și pe care o frecventează, la fel cum școala trebuie să respecte orientările pedagogice
stabilite, cerând implicarea și participarea celor responsabili.

În mod tradițional, așteptările școlii cu privire la implicarea familiilor erau
concentrate pe participarea la reuniuni, precum și încurajarea și ajutorul în munca școlară a
copiilor lor. În școlile primare, cel mai frecvent relația dintre școală și părinți ia forma a trei-
patru întâlniri pe an și trimiterea mesajelor acasă. Știm și faptul că adesea practicile
tradiționale școlare au întărit relațiile cu familiile pe partea negativă, solicitând intervenția
părinților mai ales atunci când existau probleme cu copiii, și foarte rar să comunice ceva
pozitiv sau plăcut sau să lucreze împreună.

În prezent, se instituie principiul prin care școala ar trebui să fie un sistem deschis,
de interacțiune cu familiile și comunitatea, unde deciziile de luat trebuie să fie negociate în
mod necesar de către toți actorii implicați în ea.

Implicarea părinților în mediul școlar oferă securitate elevilor, care se simt primiți,
încurajați și responsabili pentru acțiunile lor, care astfel sunt respectate și valorizate
îndeaproape. Știm totuși că rutina și programul de muncă încărcat pot compromite prezența
părinților în rutina școlară a copiilor lor. Dar organizarea și planificarea sunt eforturi
necesare care vor aduce beneficii în viitor.

Implicarea părinților înseamnă să joace un rol activ în educaţia copilului acasă. Cu
alte cuvinte, aceștia pot avea un impact pozitiv prin:

• A încuraja copilul să aibă o atitudine pozitivă şi curioasă cu privire la învăţarea în
orice mediu, acasă, la şcoală şi în comunitate;
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• A se asigura de prezenţa la şcoală, punctualitate şi respectarea unor obiceiuri
pozitive;

• A încuraja copilul să aibă interese variate ca de exemplu hobby-uri, activităţi
extraşcolare şi activităţi comunitare;

• A lua parte la activităţile şcolare în cât mai multe feluri posibile – prin a-și oferi
abilităţile, timpul şi prin a-și împărtăşi preocupările;

• A cere informaţii pentru educaţia copilului pentru a putea să-l susțină;
• A oferi un bun exemplu personal prin participarea la acțiuni de voluntariat, prin

lectură, frecventarea unor cursuri etc.
• A vorbi cu copilul despre viitorul, speranţele şi visurile lui.
Atunci când observă că părinții și membrii familiei sunt interesați de rutina sa de

învățare și de experiențele pe care le dobândește la școală, elevul simte că este protagonistul
formării personalității sale, încă în construcție, ceea ce, de fapt, îi îmbunătățește stima de
sine și îi stimulează dezvoltarea. Activitatea școlară nu înseamnă doar acumulare cantitativă
de informații. Pentru a evolua într-un mod practic și plăcut în contextul său de învățare,
elevul trebuie să se simtă stimulat, motivat, auzit.

Școala trebuie să lucreze pentru ca parteneriatul cu familia să fie eficient, iar
primirea părinților și tutorilor în mediul educațional este una dintre cele mai importante
chei ale acestui proces de relaționare. Trebuie stabilite canale eficiente de comunicare între
ambele părți, iar astăzi, datorită tehnologiilor, această cerere este din ce în ce mai accesibilă.

Concentrarea pe dezvoltarea elevului este o sarcină și o provocare care depind de
acest parteneriat. Când familia își înțelege rolul și crede în propunerea școlii, aceasta
contribuie asigurându-se, de exemplu, că elevii respectă regulile și liniile directoare ale
planului de predare. Părinții apreciază faptul că școlile caută alternative pentru a captiva
elevii, ca și în cazul diferitelor oferte și proiecte educaționale. Prin urmare, este de dorit ca
managerii, profesorii și părinții să fie mereu în dialog pentru a promova soluții inovatoare
de predare. Critica este binevenită de ambele părți, dar întotdeauna cu scopul colaborării.
Prin urmare, este important să fie abordată într-un mod constructiv.

Școala are o percepție dintr-o perspectivă diferită asupra nevoilor elevului, la fel
cum familia are un rol deosebit datorită contactului strâns cu același elev. Combinația
acestor două viziuni este ceea ce promovează o formare educațională eficientă și
îmbogățitoare pentru toți cei care participă la proces.

În ceea ce privește implicarea familiilor în școală, s-au folosit nenumărate
argumente, pro și contra, precum și diferite modalități de promovare a acestei implicări. În
opinia noastră, este important, să se stabilească mai întâi care sunt obiectivele și motivele
implicării părinților în procesul educațional. Munca profesorului poate fi mai ușoară și mai
satisfăcătoare dacă primește susținerea și cooperarea familiilor iar părinții vor asuma
atitudini mai favorabile față de profesori dacă vor coopera cu ei într-un mod pozitiv. José
Diogo, autor portughez, a scris: „când părinții sunt complet implicați în viața și procesele de
luare a deciziilor școlii, școala se schimbă ”, „cu cât se implică mai mult familia, cu atât este
mai bună performanța elevilor la școală ".
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Lipsa de timp este, fără îndoială, una dintre problemele majore cu care se
confruntă părinții. Creșterea numărului de familii monoparentale ori faptul că ambii
membri ai cuplului sunt la serviciu, unii dintre părinți chiar având mai multe locuri de
muncă, justifică în mare parte din lipsa de timp de dedicat școlarilor mai mici. Pe de altă
parte, atitudinea părinților față de școală își are adesea rădăcinile în propria experiență
școlară. Deseori își doresc să le „transfere” experiența lor copiilor și, astfel, cei care au „eșuat”
sau nu au avut succes, au foarte puțin contact cu școala ca părinți.

Atât profesorii cât și părinții sunt în general de acord asupra avantajelor implicării
familiei în viața școlară a copiilor. În ceea ce-i privește pe elevi, implicarea părinților poate
contribui la o motivație mai mare, la un mai bun randament școlar și un comportament
disciplinar mai bun. Este un fapt constatat că școlarii de ciclu primar sunt mulțumiți de
prezența părinților lor, pentru că ei o văd ca pe o formă de sprĳin și siguranță, pe de altă
parte, prezența părinților la alte niveluri de educație poate fi interpretată de tineri ca un
control al acțiunilor lor și o limitare a autonomiei. În ceea ce privește avantajele pentru
profesori pe care le poate avea participarea părinților, dascălii apreciază că aceasta le
facilitează munca, le aduce satisfacții, sunt mai bine înțeleși de părinți.

De asemenea, o bună comunicare și colaborare cu școala, în ceea ce-i privește pe
părinți, conduce la o îmbunătățire a stimei de sine, permite accesul la informații care le sunt
utile, atât pentru a-și îndruma copiii, cât și pentru ei înșiși și, nu în ultimul rând, va avea
efecte importante și recompensatoare pe termen lung: o bătrânețe liniștită, fericită, cu
sentimentul unei vieți împlinite.
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Un altfel de contract

- exemplu de bună practică în relația părinți-școală-elevi-

Autor: Manda Adelina Alexandrina

Colegiul Național ”Traian Lalescu” Reșița

După cum bine cunoaștem, la fiecare început de ciclu de învățământ

(antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal) între părinții elevilor

minori și instituția de învățământ se încheie un contract educațional, ce poate fi

particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului de

administrație. Acesta are scopul de a asigura condițiile optime de derulare a procesului

de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația

beneficiarilor direcți ai educației, elevii. Sunt stabilite obligațiile părților implicate,

respectiv instituția școlară, părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului,

precum și obligațiile elevilor. Sancțiunile în urma nerespectării obligațiilor nu sunt

prevăzute în acest contract, ele există însă în regulamentul-cadru de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). În ceea ce privește

numărul de obligații ale părților implicate, acestea nu se află în echilibru, astfel școala are

11 obligații, părinții doar 7, iar elevul 15, conform ultimelor modificări aduse prin

Anexa Ordin MEN nr. 5447/2020.

Ca orice contract, dobândește valoare legală prin ștampila instituției și semnarea

de către părțile implicate, cu excepția elevilor sub 14. Acest tip de contract educațional

dă un puternic caracter formal relațiilor dintre părinți-școală-elevi.

Pentru a asigura însă o participare emoțională și plină de sens din partea

părinților, cât și a elevilor în procesul instructiv-educativ, am propus acestora în cadrul

unei ședințe cu părinții un altfel de contract, pe care l-au putut semna toți elevii și

părinții, document în redactarea căruia am ținut cont de părerile tutor celor implicați și

l-am intitulat ”Contractul clasei”. A fost distribuit părinților și copiilor, pentru ca acest

angajament să fie făcut public și vi-l prezint :

Angajamentul învățătoarei față de elevi
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1. Voi colabora cu elevii (aplicare de chestionare) pentru a decide cele mai bune metode de

învățare pentru clasă. Fiecare elev va avea un cuvânt de spus privind modul în care

materialele sunt prezentate și predate.

2. Voi avea ore de consultații, în fiecare zi de joi, după ore, când elevii pot trece pe la mine,

să discute experiențe personale, probleme ce țin de clasă sau alte aspecte. De asemenea,

voi fi disponibilă în fiecare marți, pe durata prânzului.

3. Voi asigura o activitate săptămânală pentru reducerea stresului și a anxietății în

colaborare cu voluntarii organizației nonguvernamentale NEVOPARUDIMOS, prin

care vă vom oferi diverse activități recreative.

4. Voi fi disponibilă pentru elevi, chiar și după încheierea anului școlar. Sunt dedicată

elevilor mei și voi fi o resursă pentru aceștia, cât mai mult posibil.

Angajamentul elevului față de clasă

1. Suntem de acord să avem grĳă unii cu ceilalți. Nu vom folosi ridiculizarea sau umilirea,

în clasă sau în afara ei. De asemenea, îl vom înștiința pe învățător, dacă apar situații de

intimidare (bullying).

2. Vom lucra în grupuri în afara clasei pe diverse teme sau proiecte. Vom apela

învățătoarea sau părinții dacă avem nevoie de ajutor suplimentar.

3. În fiecare săptămână, trei elevi vor trece în revistă evenimentele actuale care au legătură

cu școala și comunitatea noastră.

4. O vom înștiința întotdeauna pe învățătoarea noastră, dacă avem probleme din punct de

vedere școlar, social sau familial.

Angajamentul părinților față de clasă

1. Vom fi disponibili pentru copiii noștri și pentru învățătoare.

2. Ori de câte ori va fi necesar, vom oferi ajutor suplimentar acasă, pentru teme sau

proiecte de grup.

3. Vom face tot posibilul să o sprĳinim pe învățătoare, când e necesar.

4. Educația copilului nostru va avea prioritate.

Prin semnarea acestei înțelegeri, elevii, părinții și învățătoarea, cad de acord asupra

termenilor de mai sus. În plus, fiecare persoană din această clasă, va contribui la crearea

unui mediu de învățare sănătos, calm și binevoitor, astfel încât fiecare să aibă succes.

Acest tip de contract non-formal, a fost conceput și utilizat înaintea anului

pandemic 2020. Fiecare cadru didactic îl poate adapta în funcție de nevoile elevilor

la care sunt diriginți/învățători sau poate adăuga informații suplimentare în funcție

de provocările specifice cu care se confruntă elevii pe tot parcursul anului școlar.

Desigur, acest contract poate fi revizuit semestrial, în funcție de nevoi.
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2. Cozolino L., ”Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală”, Ed.
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Educația părinților - o necesitate?

Prof. înv. primar Mitu Antoaneta

Școala Gimnazială Nr. 113

București

Ce este un copil? O împlinire, o speranţă, o bucurie, o regăsire, o grijă (sau toate

la un loc), un efort de a ne prelungi viaţa sau poate…. un dar divin, o posibilitate de a

crea veşnicia sufletului nostru. Cu certitudine, copilul este un moment de turnură nu

doar în viaţa unui individ, ci şi în cea a societăţii.

Schimbările permanente din lumea de azi, complicarea vieții sociale, o lume

modernă ce ne provoacă la nou, toate acestea constituie câteva argumente pentru

realizarea unui parteneriat educaţional care reușește să asigure creşterea adecvată a

copiilor.

De modul în care îi vom crește și îi vom învăța pe copii să se adapteze

schimbărilor permanente, va depinde continuitatea culturii și a civilizaţiei umane,

educaţia reprezentând răspunsul la problemele lumii de azi.

Educația este un fenomen complex. Aceasta se poate stabili chiar pornind de la

etimologia cuvântului, de origine latină:

o Educatio - creştere, hrănire, formare;

o Educo-educare - a crește, a hrăni, a forma, a instrui;

o Educo-educere - a scoate din, a ridica, a înălța.

Educaţia trebuie înțeleasă ca fiind un flux continuu de influențe modelatoare

exercitate pe tot parcursul vieţii. Pentru ca aceste influențe să construiască și să

transforme personalitatea, ele trebuie să răspundă nevoilor interne și să fie organizate

adecvat.
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Termenul educație este asociat cu termenul școală. Dar școala nu este totul, ci

numai o componentă a educaţiei. Pentru a face educaţie este nevoie și de familie, de

comunitate, de întreaga societate, familiei revenindu-i rolul primordial. Ceea ce se

dobândeşte în primii ani ai vieţii reprezintă "punctul de plecare" al dezvoltării ulterioare

a individului. De aceea este foarte important ca mediul familial să devină conştient și

responsabil în activitatea educativă a individului.

Educaţia și consilierea părinţilor nu este un lucru uşor de realizat, intervenţia la

nivelul familiei fiind destul de dificilă. Tranziţia prelungită către ceva neclar, sărăcia,

schimbarea valorilor îi face pe părinţi să-și piardă "echilibrul". Tot mai mulți părinți se

simt singuri, mulţi refuză sprĳinul, abandonează, neștiind să comunice nevoile lor, să

ceară ajutor persoanelor de specialitate. La prima vedere, mulţi părinţi par refractari:

„Știu mai bine ce am de făcut pentru copilul meu!”.

Trecând peste aceste bariere și oferindu-le părinţilor programe de sprĳin

educaţional, de orientare și informare, în cadrul cărora un rol important îl are,

comunicarea, se poate ajunge la un adevărat parteneriat școală –copii- părinţi.

Educaţia părinţilor ocupă un loc important în politicile țărilor avansate. Nevoia

de antrenare a părinţilor în deciziile și acţiunile care îi privesc pe copiii lor, a impus

căutarea unor direcţii care să faciliteze legăturile dintre părinţi și școală, dintre

comunitate și familie, dintre copii și părinţi.

Educaţia adulţilor, denumită şi "androgogie" are o serie de caracteristici

particulare care trebuie luate în considerare în cadrul sesiunilor de formare.

Caracteristicile particulare apar deoarece adulţii aduc cu ei o experienţă foarte bogată,

atât pozitivă, cât și negativă.

Una dintre formele cele mai dezvoltate în ultima vreme este intervenţia socio-

educativă bazată pe școală, aceasta realizandu-se prin dezvoltarea unor structuri de

sprĳin organizate pe lângă școli și folosind profesionişti care să sprĳine atât pe copiii lor

în activitatea şcolară, cât și pe părinţi, în ceea ce priveşte practica parentală.

Vrăsmaș Ecaterina, Intervenția socioeducațională ca sprĳin pentru părinți, Aramis,

București, 2008;

Ionescu, Miron, Educația și dinamica ei, Editura Tribuna Învățământului,

Bucurrești, 1998;
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN

PARTENERIAT CU FAMILIA

Prof. înv. primar Popescu Mihaela

Şcoala Gimnazială nr. 99, Bucureşti, Sector 4

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în

achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă

responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie,

oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta

se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie

individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.

O bună colaborare şi comunicare între familie şi şcoală este necesară, dar nu este

suficientă pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această

colaborare să se poarte în jurul nevoii pe care o are copilul de a face faţă în societate.

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un

profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl

realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și

obiceiuri, dezvoltarea autonomiei copilului, transmiterea de cunoștințe , învățarea

responsabilităților .

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, ele se

deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:

* Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de

fapte și date concrete;

* Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;

* Participarea părinților la activități demonstrative;

* Convorbirile cu familia;
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* Consultări individuale;

* Vizitele-constituie o altă formă de colaborare : vizitarea familiei de către cadrul

didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;

* Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună

cu părinții (vizite la muzee, fabrici, etc);

* Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de

cadrul didactic;

* Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar).

Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în

procesul de dezvoltare și formare al copilului.

Instituţia şcolară dezvoltă o serie de structuri de sprĳin în favoarea copilului şi a

familiei. În acest timp este nevoie de activităţi de susţinere şi de activităţi de sprĳin atât a

copilului aflat în situaţii dificile, cât şi familiei şi cadrelor didactice.

Activitatea cu părinţii ca parteneri în programul educativ, poate deveni un start

bun pentru a crea copiilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai

buni.

Din relaţia şcoală-familie-comunitate, copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai

bogat, îi formează acele calităţi şi capacităţi prin care el poate răspunde complet

cerinţelor vieţii actuale şi de perspectivă.

BIBLIOGRAFIE:

•CIOLAN L.E. – Dezvoltarea educaţiei timpurii, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti,
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Parteneriatul școală-familie

Profesor Ruiu Florentina

Școala Gimnazială Nr. 113 București

Lumea contemporană se află într-o permanentă evoluție, care determină o serie

de schimbări, la care omul trebuie să se adapteze, în vederea dezvoltării sale pe toate

planurile. Se dezvoltă astfel, spiritul de competiție, susținut fiind de educație. În

consecință, părinții, educatorii, oamenii de afaceri, comunitățile locale, guvernele

naționale și statele încurajează sistemele de îmbunătățire a calității educației. O

modalitate eficientă de materializare a calității este aceea de a implica familia în

activitatea educațională, atât acasă, cât și la școală.

Cadrele didactice sunt un mediator principal în implementarea și evoluția

relațiilor dintre familie şi şcoală. Părinţii se întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi cu

privire la dezvoltarea socială, emoţională şi intelectuală a copilului.

În baza cercetărilor efectuate în școlile din SUA și unele țări din Europa, a reieșit

faptul că, atunci când școlile, familiile și comunitățile colaborează ca parteneri,

beneficiarii acestei colaborări sunt elevii.

Parteneriatul educațional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei

contemporane. El nu este doar un concept, ci și o atitudine în sfera actului educațional.

Din acest punct de vedere, parteneriatul necesită:

o Acceptarea diferențelor și tolerarea diferitelor opinii;

o Egalitatea șanselor în cadrul participării la o acțiune educativă comună;

o Relaționări acceptate de asociații parteneriatului;

o Comunicarea eficace și eficientă între toți participanții la parteneriat;

o Colaborare și cooperare.

În abordarea de tip curricular, flexibilă și deschisă, conceptul de „parteneriat

educațional” tinde să devină un concept, tendință dată de nevoia cunoașterii, respectării
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și valorificării diversității. Fiecare individ este diferit în felul său, diferențele fiind

observate la stilurile de învățare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile personalității,

capacitățile, competențele și comportamentele fiecăruia. Aceste diferențe îi conferă

ființei caracterul de unicitate.

Parteneriatul școală-familie este una dintre condițiile necesare eficienței

acțiunilor sociale și educative bazate pe școală și comunitate. Familiile își trimit copiii la

școală în speranța că acolo vor dobândi toate instrumentele pentru a reuși în viață.

Școala îi preia, le oferă instrumentele necesare și îi trimit înapoi în cadrul familiilor lor,

sperând că acestea le vor forma cadrul și le vor furniza tot sprĳinul necesar, pentru a

crește și a învăța. Specialiștii consideră că acest cerc este principalul motor de dezvoltare

și transmitere a informațiilor, drept urmare, tot mai multe unități școlare își dezvoltă un

grup organizat, care are menirea de a crea punți de legătură între părinți și unitate. Acest

grup se concretizează în comitetul de părinți, consiliul școlii, senatul, camera părinților,

etc, iar relațiile dintre școală și familie poartă denumiri precum „implicare parentală”,

„parteneriat”, „relații școală-familie”. Toate acestea au un obiectiv comun, acela al

dezvoltării copilului.

Studiile au arătat că o comunicare eficientă și eficace între cei doi parteneri,

școală și familie, a condus la un efect pozitiv asupra elevului, la toate vârstele. Modul în

care partenerii comunică și conlucrează, influențează decisiv formarea și instruirea

copilului. Evoluția în timp a actului educațional, a relațiilor stabilite între oameni

conduce la anumite perturbații apărute la nivelul canalului de comunicare, cu un efect

care nu este tocmai unul constructiv.

În cadrul parteneriatului, școala, prin principalul său „pion”, profesorul, are un

rol foarte important, acela de a stabili, dezvolta și manageria legăturile și relațiile dintre

parteneri. În consecință, se utilizează tot mai des conceptul de „profesor-manager”,

întrucât așa cum un manager are sarcini de a-și organiza, controla, coordona si motiva

salariații, aceleași tipuri de sarcini le are și un cadru didactic.

Relaţiile de parteneriat care se stabilesc între cadrul didactic-elev-familie trebuie

să se bazeze pe următoarele obiective:

- profesorul-manager să acumuleze cât mai multe informaţii despre preocupările

elevilor;

- profesorul-manager să înlocuiască imitaţia, improvizaţia în luarea deciziilor ca

metode de educaţie definite ştiinţific;
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- profesorul-manager să înlocuiască deciziile intuitive cu cele argumentate;

- profesorul-manager să preîntâmpine în colectivul de elevi tensiunile şi

formarea grupelor conflictuale;

- profesorul-manager să asigure unitate între decizie, acţiune , control și reglare;

- profesorul-manager să precizeze clar sarcinile şi responsabilităţile elevilor din

clasă, să evite subiectivismul în relaţiile cu elevii;

- profesorul-manager să comunice deschis cu părinţii prin abordarea

problemelor activităţii educative în ansamblul lor;

- profesorul-manager să adopte şi să respecte principiile participării active şi

conştiente a elevilor şi părinţilor în activitatea clasei.

Parteneriatul educaţional trebuie să țină cont de următoarele principii, pentru a

fi unul eficient si orientat spre rezultat:

o educaţia este orientată către motivaţia şi creativitatea elevilor;

o educaţia este centrată pe elev, ca subiect al propriei formări;

o dominanta acţională este bazată pe dezvoltarea personală prin acţiuni de

autocunoaştere în cadrul grupurilor mici;

o acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;

o egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună (şcoala,

familia, comunitatea);

o comunicarea eficientă, colaborare, cooperare între participanţi;

o motivaţiile devin prioritare; astfel cadrul didactic-manager urmăreşte în

relaţia de parteneriat proiecte de dezvoltare personală a elevului,

motivaţia participării şi afirmării, trăirea succesului;

o interacţiuni acceptate de toţi partenerii;

o finalitatea educaţiei se exprimă în formarea capacităţilor elevilor de a se

adapta mereu la situaţiile reale sociale, ca participanţi activi.
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Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în

sprĳinul copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe,

opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.

Toate formele de activităţi realizate în sprĳinul funcţiei educative a familiei

respectă urmatoarele principii:

o Confidenţialitatea - semnifică nevoia de a păstra secretul problemelor

familiei şi a datelor culese.

o Respectul individualităţii - fiecare beneficiar este o persoană care are

dreptul la respect şi înţelegere, la acceptarea sa aşa cum este, fără a se

emite în discuție judecăţi de valoare.

o Sinceritatea - cere o imagine cât mai clară şi mai sinceră a problemelor

întâmpinate, discuţii cu beneficiarii şi abordarea cât mai realistă a

situaţiilor.

o Recunaşterea propriilor limite - este tot o formă de sinceritate şi cere ca

profesionistul să apeleze la un colaborator atunci când singur nu poate

găsi soluţiile.

o Negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului - se referă la

nevoia de a-l satisface pe fiecare subiect al demersului educațional;

presupune discutarea tuturor paşilor în programele de intervenţie, ca şi

sprĳinirea deciziilor.

o Nediscriminarea - se referă la respectul identităţii culturale, etnice,

religioase, sociale a beneficiarului.

o Acordarea unor servicii integrate - presupune apelul la profesionişti

diferiți în anumite momente (psihologi, consilieri psiho-pedagogi,

asistenţi sociali, medici).

În societatea contemporană, conceptul de „parteneriat școală-familie”

funcționează ca un principiu și se individualizează ca o particularizare a principiului

unității cerințelor în educație. Practic, acest principiu se definește prin faptul că trebuie

să se acționeze în același sens. Astfel, hotărârile pe care le ia familia trebuie să fie în

concordanță cu obiectivele pe care le formulează școala, obiective care îl au în prim-plan

pe copil.
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Cunoaşterea copiilor prin intermediul părinţilor

prof. înv.primar Rusu ClaudiaMirela

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani

Se scrie foarte mult despre copii, accentuându-se aspectul miraculos al profesiei de

părinte. Foarte puţin se vorbeşte însă despre momentele în care nu poţi accepta unele

lucruri făcute de propriul copil, despre momentele în care nu ştii cum să procedezi în

anumite situaţii.

Şi…, dacă tot suntem dascăli, dacă noi suntem cei care aprindem scânteia în

minţile învăţăceilor noştri, haideţi să-i ajutăm şi pe părinţii lor să-şi înţeleagă copiii.

Consider util să ştii cum să colaborezi cu propriul copil, să ştii să-l asculţi, să-l

înţelegi, pentru că adesea devenim părinţi fără să ştim prea bine ce e necesar să facem

pentru a stabili şi apoi menţine o bună relaţie cu copiii noştri.

Fiecare părinte doreşte să aibă un copil ascultător, ordonat, cuminte, cu un

comportament responsabil etc

Apare întrebarea dificilă: Cum realizăm acest lucru ?

Putem să-i ajutăm pe părinţi să-şi cunoască mai bine copiii, să devină mai

toleranţi în tot ceea ce este legat de copiii lor. Nu putem avea pretenţia de a oferi

„soluţiile” tuturor problemelor care apar, dar putem oferi motive de a reflecta asupra

unor aspecte controversate şi greu rezolvabile în practică. Aceste demersuri nu necesită

resurse temporale şi nici locaţii pretenţioase, ci se pot realiza în cadrul şedinţelor cu

părinţii, iar rezultatele pot fi excepţionale…

Vă propun, în acest sens, un posibil demers de consiliere a părinţilor şcolarilor

mici:

Denumirea activităţii: A FI PĂRINTE…

Grup ţintă: părinţi ai elevilor claselor primare
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Scop: Prezentarea sarcinilor şi acţiunilor de natură educativă, necesare tuturor părinţilor,

fără nici o discriminare, acoperind toate dimensiunile, activităţile şi competenţele

educative.

Obiective:

� Clarificarea conceptelor referitoare la calităţile unui părinte.

� Exprimarea părerilor personale referitoare la modalităţile de cunoaştere

a copilului.

� Motivarea rolului părinţilor în devenirea ulterioară a copilului său.

Materiale necesare: pliante, chestionare, flip chart.

Metode folosite: explicaţia, brainstorming-ul, exerciţiul, jocul de rol, tehnica realizării
ciorchinelui.

Descrierea activităţii:

Concepte cheie: părinte, calităţi părinteşti, responsabilităţi.

Activitatea nr. 1

Chestionar pentru părinţi:

1. A fi părinte înseamnă…

2. A fi părinte este o calitate sau o profesie? Argumentaţi alegerea.

3. Consideraţi că aţi fost pregătit atunci când aţi devenit părinte? Ce ştiaţi

despre această calitate/profesie?

4. Care credeţi că ar trebui să fie calităţile unui părinte? Vă aparţin şi

dumneavoastră?

5. Aveţi timpul necesar, răbdarea, dispoziţia pentru a comunica?

6. Sunteţi autoritar? Ce fel de autoritate promovaţi? Este constantă sau

nu? Cum acceptă copilul această autoritate? Ce reacţii are?

7. Aţi regretat vreodată reacţia faţă de copilul dumneavoastră? Aţi

recunoscut faţă de el acest lucru?

8. În ce măsură relaţiile dintre părinţi influenţează copilul?
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Activitatea nr.2

Ce ne dorim de la copilul nostru?

Se vor enunţa obiectivele frecvent formulate de părinţi atunci când vorbesc despre

devenirea copilului lor. Se vor analiza metodele folosite pentru realizarea obiectivelor

propuse.

Analiza activităţii va urmări:

� Determinarea părinţilor în a formula „obiective” realiste vizând devenirea

copiilor lor.

� Dezbaterea comportamentului părintelui în relaţia cu copilul,.

� Modul în care este folosit timpul alocat copilului.

MATERIAL INFORMATIV PENTRU PĂRINŢI

Copiii trebuie crescuţi pentru ei, nu pentru părinţi.

Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini că să ştie unde le este casa şi

aripi ca să zboare în alte părţi, unde să le arate celorlalţi ce au învăţat. (Canfield, J. , Hansen,

M.).

Familia – grup social, ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă,

căsătorie sau adopţie, care cooperează sub raport economic şi au grĳă de copii.

Părinte – tată, mamă (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 2000, p.422).

Profesia de părinte se dobândeşte fără examen de admitere, dar ulterior părinţii

sunt supuşi unui neîntrerupt examen atât de către societate, cât şi de proprii copii.

Acţiunea educativă înseamnă creştere, dezvoltare, formare, socializare,

culturalizare. Pentru a obţine rezultate bune în munca sa, părintele trebuie să probeze

următoarele calităţi:

Consecvenţă. Educaţia nu poate da rezultate dacă părintele:

� îşi schimbă mereu atitudinea faţă de copil, după diverse stări emoţionale;

� ameninţă, fără să facă nimic din ce spune;

� tratează aceeaşi faptă când cu severitate când cu indulgenţă;

� îşi neglĳează copilul, uneori ignorându-l;
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� impune restricţii nemotivate.

Înţelegere. De ce adulţilor li se permite să aibă indispoziţii, dorinţe, toane?

Copilul îşi adresează adesea această întrebare, atunci când părintele îl obligă să

facă un anumit lucru împotriva voinţei sale. Există cazuri în care copilul nu

doreşte să mănânce un anume fel de mâncare, pentru că fie nu-i place, fie nu are

dispoziţia necesară. În această situaţie, părintele în loc să-l oblige, îi va arăta că

este spre binele lui, argumentând de ce, în ce fel, cu ce efect.

Autocontrol. Există părinţi care se înfurie repede. La cea mai mică abatere a

copilului îi adresează acestuia cuvinte urâte, jignitoare, îl ameninţă. Aceste

atitudini nu duc de cele mai multe ori la îndreptarea comportamentului.

� Dacă la cea mai mică greşeală este pedepsit, urmarea firească va fi apariţia

sentimentului de ură şi a dorinţei de răzbunare. Se ştie că prea multă

severitate dăunează educaţiei.

� Vorbele, tonul şi atitudinea sunt hotărâtoare în apropierea sau

îndepărtarea dintre părinte şi copil.

NU UITAŢI!

Părinţii trebuie:

� Să fie călăuze, să ofere sprĳin moral şi material.

� Să-şi asculte copilul, încercând să se transpună în situaţia acestuia.

� Să se intereseze de problemele copilului, dar nu pentru a critica, ci pentru

a descoperi ceea ce este util.

� Să fie cât mai flexibili, dispuşi să-şi modifice opiniile, deoarece copilul

poate deţine informaţii şi experienţe pe care ei, nu le au.

� Să evite conflictele, atunci când părerile sunt contradictorii.

� Să se gândească mereu la efectele oricărei reacţii.

� Să ofere întotdeauna variante de gândire şi acţiune.

� Să determine răspunsul cel mai apropiat de capacitatea de înţelegere şi

aşteptările copilului.
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Părinţi separaţi:

Copiii nu doresc niciodată separarea părinţilor lor. Chiar atunci, când divorţul

părinţilor devine o realitate, copiii se întreabă cum îşi pot ajuta părinţii să rămână

împreună.

Reacţiile posibile ale copilului şi părinţilor după producerea divorţului:

Copilul refuză să-şi viziteze părintele plecat.

Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:

� rezultat al fricii, supărării, lipsei de afecţiune, indiferenţă faţă de cel plecat;

� semn de lipsă de îngrĳire adecvată a copilului, atunci când acesta se află la

celălalt părinte.

Părintele plecat crede că reacţia copilului reprezintă:

� rezultatul îndoctrinării aplicate de părintele la care a rămas copilul;

� teamă faţă de o posibilă pedeapsă sau respingere din partea părintelui

căruia îi este încredinţat.

Copilul este nerăbdător să-l viziteze pe părintele absent.

Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:

� o încercare de corupere a copilului de către părintele plecat.

� răsfăţ din partea părintelui plecat.

Părintele plecat crede că reacţia copilului este rezultatul:

� puternicului ataşament al copilului fată de el;

� bucuriei de scăpa de părintele care îl îngrĳeşte prea puţin sau îl neglĳează.

Copilul are un somn agitat, manifestă neastâmpăr, stăride nelinişte ,

după vizitele la celălalt părinte.

Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:

� o dovadă a nefericirii acestuia;

� rezultat al influenţei negative a celuilalt părinte.

Părintele plecat crede că reacţia exprimă:
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� nefericirea copilului că locuieşte cu celălalt părinte;

� nevoia copilului de petrece mai mult timp cu el.

Aplicaţie: Care dintre reacţiile prezentate vă sunt cunoscute în mod direct / indirect?Aţi

încercat să lămuriţi în vreun fel situaţia? Cum?

Activitatea nr. 3

Participanţii vor alcătui, grupaţi câte doi, câte un ciorchine, care are ca punct de

plecare cuvântul „părinte”.

Argumentaţi modul în care colaboraţi cu copiii dumneavoastră în diferite situaţii.

Analiza activităţii :

� Surprinderea calităţilor părinteşti.

� Modalităţi prin care părinţii pot cunoaşte copiii.

� Rolul părinţilor.

Citiţi şi reflectaţi asupra următoarelor idei:

1. Copiii nu pot lua decizii bune, întrucât ei nu au maturitatea necesară.

2. Copiii pot lua decizii bune, dacă sunt bine informaţi.

3. Adevărata educaţie a copiilor – exemplul părinţilor.

4. Iubeşte pe copilul tău cu mult mai mult decât pe tine!

5. Este important ca mama să transmită copilului încredere în viaţă, nu anxietate,

iar tatăl să aibă o atitudine răbdătoare, tolerantă, nu ameninţătoare şi

autoritaristă!
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Avantajele implicării familiei în actul

educațional

Prof. înv. primar Ana Stanciu

Școala Gimnazială Nr. 113 București

Mediul este locul principal din interiorul căruia intervin anumite influențe

decisive în evoluția actului educațional, și totodată furnizează adevărate surse cu care

copiii se pot compara. Părinții pot influența și ei societatea prin cultivarea unor noi

valori și cutivarea altor priorități sociale, decât cele existente.

În societatea de astăzi, școala eficientă este aceea care reușește să valorifice și să

recunoască identitatea familiei, să recunoască importanța acesteia și să o atragă drept

aliat în procesul educațional. Familia este apreciată ca fiind mediul primordial de

dezvoltare a copilului încă de la vârstele mici. În consecință, personalitatatea dobândită

pe baza sistemului de valori al părinților nu trebuie înlocuită de școală, ci dezvoltatată și

sprĳinită în vederea dobândirii educației noilor generații.

O altă componentă a mediului care influențează individul în activitatea de

educare este constituită din instituțiile din comunitate, cum ar fi: grupurile spontane,

asociațiile formale și informale, societatea civilă, mass-media. Aceasta din urmă reușește

să intervină prin numeroasele acțiuni întreprinse utilizând ziare, reviste, radio, cărți,

televiziune, internet. Familia are tocmai acest rol de a ghida copilul să folosească doar

sursele autentice și care nu îi oferă nonvalori.

Parteneriatul are de asemenea, și un rol deosebit în funcționarea școlii, în

îndeplinirea obiectivelor acesteia, având o serie de avantaje:

o Ajută profesorii în munca lor;

o Perfecționează abilitățile școlare ale elevilor;

o Îmbunătăţește programele de studiu şi climatul şcolar;

o Îmbunătaţește abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor;

o Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor;



241

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 5, MARTIE 2021

o Facilitează legătura dintre familii şi personalul şcolii ;

o Oferă servicii şi suport familiilor;

o Facilitează o atmosferă de lucru mai sigură în şcoala;

o Ajută la managementul şcolii.

Scopul principal pentru care se fundamentează un astfel de parteneriat este

dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate mai bune, reuşind astfel sa păşească

pe treptele superioare ale învăţăturii.

În momentul în care părinţii, elevii şi şcoala formează o echipă bine construită,

devenind parteneri în educaţie, în jurul elevilor este construit un angrenaj suport, care

are doar efecte benefice asupra acestora. Parteneriatele constituie o componentă

esenţială în organizarea și desfaşurarea activităţilor în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu

mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura

relaţiilor publice.

Şcolile, indiferent de dimensiunile sau gradele acestora, sunt adevarate

organizaţii responsabile pentru educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor. De aceea,

au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include

şi familia.

Ca în orice parteneriat, şi în cazul celui de tip familie-copil-şcoală se pot ivi la un

moment dat, diferite divergenţe de ordin comportamental sau material, relaţia respectivă

implicând eforturi suplimentare de ordin material și temporal. Aceste divergenţe pot

apărea din anumite motive:

o Comunicarea defectuoasă, din cauza neînțelegerilor sau a numărului mic

de contacte directe pe parcursul unui an școlar;

o Conflictul de valori și lupta pentru putere: părinții au prejudecăți în

legătură cu cadrele didactice, nu le este clar care este rolul acestora în

viața copiilor.

Îmbunatăţirea relaţiei şcoală-familie, prin diminuarea sau eliminarea cauzelor se

poate realiza prin:

o Informarea periodică a părinţilor, cu privire la situaţia şcolară a elevului,

cu evidenţierea progreselor;
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o Creşterea numărului de contacte directe în care se solicită părinţilor

sugestii şi opinii;

o Explicarea pe înţelesul părinţilor a motivelor care au condus la

respectivele divergenţe;

Ştiaţi că atunci când părinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii, copiii lor învaţă mai

bine? Studiile recente arată că atunci când familia este implicată în educaţia copiilor,

aceştia obţin rezultate mai bune, nu lipsesc de la şcoală, îşi fac mai bine temele şi au o

atitudine pozitivă faţă de şcoală. Familiile care primesc mesaje frecvente şi pozitive din

partea şcolii tind să devină mai implicate în educaţia copiilor decât acele familii care nu

primesc astfel de mesaje.

De aceea, de avantajele acestui parteneriat între părinţi şi personalul didactic

beneficiază în primul rând copiii, dar şi familia şi şcoala.

Există situaţii când părinţii nu ştiu cum să colaboreze cu profesorii, se tem să

vină la şcoală sau situaţii când profesorii nu ştiu cum să abordeze familiile. Pot interveni

aşteptări sau credinţe greşite: profesorii cred că părinţii nu sunt interesaţi de situaţia

copilului, iar pe de altă parte, mulţi părinţi consideră că profesorii sunt distanţi şi nu

doresc să-i ajute. Barierele de acest tip apar datorită lipsei de experienţă a părinţilor sau a

cadrelor didactice de a lucra ca o echipă.

Responsabilitatea relaţiei dintre şcoală şi părinţi trebuie asumată de ambele părţi,

iar efectele se observă în rezultatele copiilor.

Tot mai mulţi părinţi consideră că doar implicându-se material în educarea

copiilor lor, reuşesc să se implice total, dar nu este deloc aşa. Implicarea părinţilor

necesită o unificare a valorilor construind un sistem benefic elevului. Acest sistem

reuşeşte să dezamorseze anumite probleme, înainte ca acestea să devină necontrolabile.

Părinţii trebuie să se implice permanent în activităţile didactice şi de aceea au

nevoie de nişte informaţii, pe care şcoala le poate furniza fără eforturi prea mari, cum ar

fi:

o Scopul principal al şcolii, determinat de obiectivele fundamentale;

o Politicile educaţionale ale şcolii;

o Evoluţia elevului, punându-se accent pe progrese, dar fără a se neglĳa

regresul;
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o Calităţile descoperite ale şcolarului, dar şi problemele cu care se

confruntă;

o Tehnici și modalităţi de ajutor pentru efectuarea temelor;

o Discursuri despre cauzele insuccesului şi trasarea căilor de eliminare a lor.

Părinţii pot ajuta enorm şcoala, întrucât ei îşi cunosc cel mai bine copiii și pot

oferi informaţii preţioase în ceea ce priveşte problemele, crizele de personalitate,

dorinţele, aşteptările, neîncrederile, pasiunile, opţiunile copiilor lor.

Activităţile de educare şi consiliere a părinţilor sunt foarte importante pentru a-i

atrage în vederea stabilirii unor relaţii cât mai strânse în cadrul parteneriatului. Instituţia

de învăţamânt trebuie să își asume rolul de animator, moderator și consilier al familiei,

prin intermediul cadrelor didactice. Asumându-şi acest rol, şcoala îşi asumă şi sarcinile

pe care le are de îndeplinit:

o Informarea părinţilor privind activitatea instituţiei și programul

instructiv-educativ;

o Organizarea şcolilor pentru părinţi, bunici, adolescenţi axate pe diferite

teme, cum ar fi educaţia, ocotirea sănătaţii, drepturile omului;

o Organizarea de întruniri privind consilierea părinţilor şi a elevilor;

o Implicarea părinţilor în activităţi care depăşesc spaţiul educaţional

consacrat: concerte, expoziţii, serate, concursuri, vizite la teatru, muzeu;

o Organizarea meselor rotunde pentru a discuta problemele și a face

schimb de opinii şi experienţă;

Implicarea deficitară sau insuficientă a părinţilor, denaturează relaţia dintre cei

doi parteneri, de cele mai multe ori, părinţii fiind cei care nu ştiu cum să managerieze

această relaţie, acţionând într-un mod bizar. Iată câteva exemple:

o Nu au încredere în copiii lor şi încearcă să exagereze sau să minimizeze

particularităţile vârstei la care se află copiii lor;

o Îşi etichetează, înjosesc sau jignesc, ori desconsideră copilul;

o Nu respectă drepturile copilului;
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o Lasă copiii în grĳa rudelor, obligându-le practic pe acestea să se ocupe şi

de educaţia, controlul şi aprecierea copiilor;

o Fac apel la abuzul psihologic sau fizic,

o Comunică dificil când vine vorba despre teme legate de viaţa cotidiană

(activitataea şcolară, activitatea cu prietenii), dar și despre teme pe care

cei mari le consideră ca fiind tabu (viitorul copilului, prietenia, dragostea,

sexualitatea).

În instituţiile de învăţământ generatoare de eficienţă educaţională, întrunirile cu

părinţii nu se mai desfăşoară aşa cum se desfăşurau acum câteva zeci de ani, ci au suferit

şi suferă schimbări de la an la an. Se renunţă, treptat, spre exemplu, la analiza individuală

a comportamentului şi a rezultatelor fiecărui elev. Asemenea întâlniri demonstrând în

timp că nu facilitează parteneriatul, și chiar îi fac pe părinţi să se simtă înjosiţi în faţa

celorlalţi. Adunarea părintească este transformată acum într-o întâlnire bazată pe dialog

deschis între părinţi și cadre didactice sau mai mult, între părinţi, cadre didactice şi elevi.

O altă modalitate eficientă de comunicare între părinţi și şcoală, modalitate care

ia amploare tot mai repede este utilizarea metodelor interactive, a meselor rotunde si

trainingurilor instructiv-educative. În cadrul acestora pot fi utilizate tehnici optime cum

sunt spre exemplu jocurile didactice, acestea oferind un feedback constructiv, împreună

cu alte metode ca anchetele sau chestionarele.
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Importanţa familiei în dezvoltarea copilului

Prof. Tatiana Tutunaru

Doctorand, Universitatea ”Valahia”, Târgoviște

Abstract

Printre preocupările cercetării pedagogice şi sociologice cu privire la educaţia în familie,

înscrise în literatura de specialitate, câteva orientări au dobândit un caracter prioritar:

� pregătirea tineretului pentru viaţa de familie;

� probleme noi, specifice apărute în structura şi funcţiile familiei;

� interrelaţiile în grupul familial şi familia tânară;

� familia-mediu educogen;

� familia dezorganizată, cauzele şi consecinţele divorţului;

� relaţiile familiei cu alte instituţii educaţionale.

Cuvinte cheie: rolul familiei în educare, mediu familial, climat familial, educație

Introducere

Raportul dintre social şi individual a constituit întotdeauna baza organizării şi

desfăşurări proceselor educaţionale. Finalităţile educaţiei (idealuri, scopuri, obiective),

conţinutul şi metodele educative au fost, cel puţin parţial dependente de rezolvarea

acestui raport. Rezolvarea acestei realităţi s-a exprimat, în esenţă, prin două atitudini

fundamentale:

a. Concepţia sociocentrică, care are ca prioritate socialul şi stabileşte ca finalitate

esenţială a educaţiei, este integrarea optimă a tânărului în societatea adultă sub toate

aspectele: moral, profesional, politic, etc.

b. Concepţia antropocentrică care acordă întâietate omului în procesul educaţiei.

Teoriile pedagogice de mai târziu, incluse în pedagogia sunt:
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� ,,Şcoala activă’’(Maria Montessori)

� Teoria centrelor de interes (Decroly)

� ,,Şcoala funcţională’’(John Dewey)

Acestea sunt o expresie concentrată a ideilor rousseiste privind dezvoltarea liberă

a copiilor.

Aceste două orientări fundamentale reprezintă cazuri extreme şi sunt doar o bază

teoretică.

Ca şi o regulă generală, educaţia este un proces de socializare şi incluziune

socială. ”Educaţia este o socializare metodică a tinerei generaţii”
1 spunea E. Durkheim.

Revizuirea literaturii

Sociologul canadian Rocher, spunea că socializarea este ”procesul prin care

persoana umană achiziţioneaza şi interiorizează, pe tot parcursul vieţii, elementele socio-

culturale ale mediului, le integrează în stuctura personalităţii sale sub influenţa agenţilor sociali

semnificativi şi prin aceasta se adaptează la ambianţa socială în care trebuie să trăiască.”
2

Familia şi mediul familial au un rol esenţial pentru copil încă din fragedă

copilărie. Valorile împărtăşite în interiorul căminului familial trebuie să aibă un rol

educaţional corect, prin care se pun bazele unei evoluţii fericite în viaţă. Educaţia

încearcă să combată nu numai pornirile rele ale copilului ci îl şi obişnuieşte să se

comporte corect şi să caute binele.

Familia este grupul social vital în asigurarea îngrĳirii, protecţiei şi educaţiei

copilului. Într-o lume şi o realitate în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi

sociale se schimbă în ritm accelerat, familia nu poate rămâne neschimbată. Atmosfera

caldă, de înţelegere şi sprĳin în familie linişteşte şi creează climatul necesar pentru

educarea copilului. Lipsa de înţelegere, exigenţa prea mare, severitatea, sau încercarea

de a controla toate aspectele vieţii, au efecte dăunătoare asupra copilului care se vor

propaga şi amplifiica în timp.

În prima parte a procesului de educare a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară,

familia şi mediul familial trebuie să deţină ponderea principală în formarea şi

1 E. Durkheim-Educatie şi socializare, E.D.P. Bucuresti, 1980
2 Rocher, Introduction a la sociologie generale, 1968
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structurarea personalităţii şi a conduitelor morale ale copilului, în prevenirea

delincvenţei juvenile şi a altor comportamente pe care societatea actuală nu le permite.

Educaţia şi socializarea copiilor şi a preşcolarilor este un proces complex,

continuu, de durată în care sunt implicate familia, şcoala şi alte instituţii cu rol educativ.

La baza acestui proces se află şcoala, ale cărei valenţe ştiinţifice şi mĳloace educative, pot

şi trebuie să polarizeze acţiunea celorlalţi factori cu funcţii de socializare şi integrare

socială a tinerei generaţii.

Procesul educaţiei şi socializării timpurii trebuie să se bucure de o strânsă

colaborare a familiei cu grădiniţa şi şcoala. Colaborarea dintre şcoală şi familie se

realizează printr-un schimb permanent de informaţii, date care se vor răsfrânge şi vor fi

valorificate de familie sau şcoală în scopul asigurării unui climat optim de creştere şi

dezvoltare. Diversitatea acestor forme şi conţinutul bogat în idei pedagogice şi

psihologice ale acestora asigură reuşita procesului colaborării şi a realizării sarcinilor şi

obiectivelor urmărite de instituţiile educative şi de familie.

Unitatea şi convergenţa acţiunilor educaţionale au influenţe deosebite asupra

creşterii şi educării copiilor. Acţiunea unitară a acestor factori, familie-şcoală-societate,

în sistemul nostru educaţional, se înscrie pe traiectoria care duce spre realizarea idealului

educativ, spre dezvoltarea complexă a personalităţii umane. Atât familia dar mai ales

şcoala, contribuie la dezvoltarea diverselor componente ale personalităţii umane, în

funcţie de posibilităţile de care dispun, de formele şi mĳloacele folosite.

În toate acţiunile educative întreprinse de către diferiţi cercetători, s-a evidenţiat

cu pregnanţă că numai existenţa unui climat familial favorabil, bazat pe încredere şi

respect reciproc, unde autoritatea părinţilor se realizează în limitele normalului, cu

mĳloace pedagogice şi de convingere, înlesneşte procesul de educare şi socializare

optimă a copilului.

În procesul educativ se detaşează figura luminoasă a părintelui sau a educatorului

care, prin forme şi modalităţi optime de lucru, prin strategii educaţionale pozitive dă un

sens şi o perspectivă procesului de colaborare dintre şcoală şi familie. Pentru a corecta

unele neajunsuri în realizarea acestui proces consider că ar fi bine venite acţiuni de

educare a educatorilor, acţiuni de pregătire a părinţilor pentru înţelegerea problemelor

specifice ale personalităţii copiilor la diferite vârste precum şi sarcinilor şi

responsabilităţilor ce le revin în procesul de educare şi culturalizare a acestora.
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Relaţiile şi climatul din familie. Oportunităţi în dezvoltarea copilului.

Experienţa acumulată până acum de numeroase familii confirmă afirmaţia că: ”în

multe privinţe educaţia morală în familie este mai importantă decat celelalte domenii.” Pe bună

dreptate se afirmă că în familie, prin climatul moral, bazat pe cinste, sinceritate,

încredere, înţelegere, pe unitate şi consecvenţa între cerinţe şi atitudini, prin exemple şi

exigenţe, se asigură copilului- fiinţă umană în devenire- substanţa personalităţii sale

morale3. Fără a cunoaşte teoriile psihologice şi pedagogice ale lui Jean Piaget referitoare

la construcţia morală a copilului, în cele mai multe familii, părinţii se străduiesc să ofere

copiilor lor modele comportamentale şi atitudinale, de vorbire şi acţiune care să fie

receptate şi imitate de către aceştia mai ales la vârstele mici.

Dorinţa de a copia, imitaţia este unul din mecanismele fundamentale ale

socializarii morale a copilului la această vârstă. Dupa Jean Piaget imitaţia este ”actul prin
care un model este reprodus, ceea ce nu implică neaparăt reprezentarea acestui model pentru că el

poate fi perceput.” După Pieron imitaţia este ,,reproducerea activă a modaltăților de

comportament percepute la o altă fiinţă.” Aşa cum remarca pedagogul şi sociologul francez

Emil Durkheim; ”formarea spiritului de disciplină se întemeiază pe două disponibilităţi proprii

copilului: tendinţa de a imita şi de a repeta ceea ce a văzut şi pe capacitatea sa de a asculta, de a se

subordona unei autorităti.” Imitaţia ţine de latura acomodativă a adaptării.

Psihologic, procesul imitaţiei trece prin mai multe stadii:

a. Fuziunea-identitatea cu gestul altuia (specific de la 1 la 2 ani )

b. Răspuns la gestul altuia (specific vârstelor 2-3 ani )

c. Reprezentarea a ceea ce vrea să imite, sau cum spune J. Piaget ”imitat în act’’

( caracteristic la 4 ani )

d. Imitaţia indirectă, precedată de reprezentarea acţiunii (la şi dupa 6 ani)4.

O altă abordare a socializării morale între 2 şi 4 ani este ”interiorizarea imaginii

parentale.” Dacă până acum respectarea normelor şi a consemnelor impuse de părinţi se

realizează doar în prezenţa lor efectivă, după această vârstă copii îşi reprezintă părinţii în

absenţa lor şi asociază imaginii interiorizate a acestora și consemnele impuse de ei,

3 Bătrînu E. (1980) Educaţia în familie, Bucureşti, Editura Politică, p. 89.
4 Boca C.(coord), Bucinschi M., Dulman A. (2008) Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului

preşcolar-modul general pentru personalul grădiniţei, Bucureşti: Editura Educaţia 2000+, p. 34.
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începând astfel să le respecte parţial şi în lipsa lor. Se constituie astfel constiinţa morală

primară, care acţionează ca o voce dinlăuntru şi îndeplineşte un dublu rol: reglarea

conduitelor şi securitatea afectivă a copilului. Specialiştii domeniului consideră această

achiziţie de mare valoare, constituind fundamentul moralităţii ulterioare a copilului.

Părinţii sunt văzuţi de copii ca adulţi generoşi, buni, puternici, drepţi, securizanţi etc.

Conform acestor realităţi psihologice se desprind câteva concluzii, câteva repere

cheie, cu valoare pedagogică :

a. copiii imită totul şi necritic (comportamentele şi conduitele celor din jur);

b. din aceste motive, părinţii trebuie să-şi controleze cu atenţie fiecare gest şi să

ofere copiilor modele adecvate;

c. discrepanţa dintre ceea ce spun părinţii ori cer copiilor şi ceea ce fac ei înşişi

poate genera grave fenomene morale cu consecinţe deosebite pe planul

convingerilor şi al conduitelor. Dintre acestea amintim fenomele de

dedublare şi disimulare ale personalităţii.

Cu intenţie sau nu, programat sau spontan, părinţii exercită o influenţă în plan

moral. Se constituie în acest fel constiinţa morală primară, care acţionează ca o ”voce” a

părinţilor ceea ce asigură pe de o parte reglarea comportamentelor, iar pe de altă parte o

anumită securitate afectivă a copilului5.

Este imperios necesar ca influenţele morale ale familiei să implice întreaga viaţa

psihică a copilului: dimensiunea cognitivă și afectivă, deprinderile şi obişnuinţele,

trăsăturile de personalitate, de voinţă şi caracter. Climatul familial să genereze trăiri

morale, de dragoste, de plăcere, adeziune, satisfacţie, bucurii alături de preocuparea

părinţilor de a dezvălui conţinutul ideatic al unor valori, norme şi reguli morale, de a

face instruire morală, de a satisface curiozităţile de ordin intelectual şi cultural. De

asemenea, este necesară conturarea unor elemente de conduită exprimate în priceperi şi

deprinderi, în trasături de caracter şi voinţă, în obişnuinţe.

În concluzie, educaţia morală în familie urmărește formarea unor reprezentări şi

noţiuni morale şi structurarea conduitei acţionale, totul pe fondul îmbogăţirii

experienţei morale a copilului.

Fiind o premisă principală a formării conduitei morale, educaţia morală în

familie nu se poate rezuma la un simplu proces de transmitere didacticistă a unor

5 CucoşC. (2006) Pedagogie -Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Iaşi: Editura Polirom, p. 47.
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cunoştinţe sau principii abstracte. Accentul trebuie pus atât pe componenta cognitivă,

cât şi pe cele de natură afectivă, evaluativă sau comportamentală. Aşa cum arată

cercetările psihologice şi psihosociologice, componenta comportamentală la copii şi

tineri nu este doar o prelungire a învăţării sau instrucţiei, ci mai ales convingere,

sentiment, acţiune, adică un ansamblu de elemente care oferă constiinţei morale unitate,

coerentă, motivaţie şi autonomie. Aşa se explică de ce acţiunile de moralizare a copilului

de către părinţi ramân fără valoare atâta vreme cât aceştia nu înţeleg specificul

personalităţii în curs de formare, caracteristicile psihologice, contradicţiile impuse

conduitei morale a copilului, dependenţa faţă de adult6.

Teoretic, procesul educaţiei în familie parcurge traseul prefigurat de Jean Piaget.

Autorul dezvoltării psihologice stadiale distinge în copilăria mică – stadiul realismului

moral, iar după 10-11 ani urmează stadiul cooperării. Delimitarea dintre cele două stadii

are drept criteriu respectul, considerat de Piaget ca fiind: sentimentul interindividual cel

mai caracteristic al vieţii morale. El exprimă valoarea atribuită unei persoane

diferenţiată de ceilalţi şi considerată ca un tot unitar. Atunci când această valoare este

atribuită de cineva ce se simte inferior altcuiva, considerat superior, avem de a face cu

respect unilateral, iar când fiecare recunoaşte valoarea celuilalt avem de a face cu

respectul reciproc sau mutual.

Practica educaţională şi experienţa multor părinţi arată că principala preocupare

a educaţiei morale în familie este formarea la copii a unor priceperi şi obişnuinţe morale,

ca premise ale unui comportament moral-civic superior. De aici, şi drumul oarecum

invers al educaţiei morale în copilărie: de la conduită, comportament spre înţelegerea

elementelor de conştiinţă care guvernează conduita adultului, spre perfecţionarea ei şi

aprecierea în consens cu cele ale moralei sociale.

În concluzie, un climat favorabil asigurat de familie ar putea fi doar dacă aceasta

ar respecta următoarele principii7: trebuie ca fiecare părinte să îşi asigure o profesie

stabilă, relaţiile din familie să fie de tip democratic, familiile trebuie să stabilească o

atmosferă de calm, de îngăduinţă, dar nu exagerată în afecţiune, pentru aţi lăsa pe copii

să aibe iniţiative, încurajarea dorinţei de a comunica, de a pune întrebări atunci când au

nevoie de lămuriri, obiceiul de a citi ziare şi reviste, interesul pentru activităţile şcolare

să fie moderate, să îi încurajeze pentr a-şi asuma riscuri.

6 Ibidem.
7 Ionescu, M., Negreanu, E. (2006), Educaţia în familie. Repere şi practici actuale,
Bucureşti: Ed. Cartea Universitară, p. 66.
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STUDIU PRIVIND EFICIENŢA IMPLICĂRII

FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

A COPILULUI ÎN VREME DE PANDEMIE

Prof. Vasilica Andrasciuc Birtok

Liceul Tehnologic Al. Filipascu, Maramureş

Educatorul are ca sarcină principală instruirea şi educarea copilului. Desfăşurarea
cu succes a activităţilor instructiv-educative, pe de o parte, cunoaşterea aprofundată a
copilului, a condiţiilor de viaţă şi de dezvoltare ale acestuia, iar pe de altă parte,
stăpânirea mĳloacelor şi a procedeelor de a educa multilateral copilul duc la instruirea şi
educarea acestuia.

Pe lângă educator, care după cum am precizat este cel care pune fundaţia în
dezvoltarea copilului, familia joacă un rol foarte important în dezvoltarea optimă a
copilului.

Cotitura cea mai mare pe care o eprezintă intrarea copilului în grădiniţă şi
şcoală mai târziu, aduce cu sine transformări profunde şi în viaţa lui afectivă şi socială.

Viaţa copilului în grupul social nou – grupa, şi mai târziu clasa- dă naştere la
conţinuturi afective noi, mai bogate şi mai variate. Activităţile şi influenţele persoanelor
din cercul preşcolarului (educatorul, colegii de grupă, colegii de la alte grupe) devin
stimulenţi care generează atitudini afective ca: admiraţia, preţuirea, respectul,
recunoştinţa, simpatia, etc.) În dezvoltarea socio.emoţională a copilului un rol
important îl are imitaţia.

Copilul reproduce expresiile emoţionale pe care le observă la educator, la
părinţi, la copiii mai mari. De asemenea, el repetă gesturile şi acţiunile pe care le
vizionează la calculator, tabletă, telefon, televizor.

Prin urmare, pentru că de cele mai multe ori, copilul imită şi reproduce
gesturi, acţiuni pe care le vede în împrejurimi, am dorit să conştientizez mai mult
părinţii copiilor înscrişi la grupa la care lucrez din punctul acesta de vedere, mai ales că
trăim vremuri de pandemie iar activitatea on-line a avut un mare aport în ultima vreme
şi am iniţiat un studiu pe bază de chestionar pe care l-am adresat părinţilor cu scopul de a
observa importanţa implicării familiei în dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor, în
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vreme de pandemie. Chestionarul l-am aplicat părinţilor a căror copii sunt înscrişi la
grupă.

Răspunsurile oferite de părinţii copiilor au fost atent interpretate iar concluziile
nu au întârziat să apară. Părinţii au sesizat impactul pe care îl are prezenţa a cel puţin
unui membru al familiei în activităţile instructiv educative ale copilului preşcolar, şi nu
numai:

� Implicarea activă a cel puţin unui membru din familie în activităţi
distractive şi educative, de relaţionare cu copilul cresc şansele ca un copil
să se dezvolte din punct de vedere socio-emoţional.

� Timpul de calitate petrecut cu copilul creşte semnificativ capacitatea
copilului de stăpânire a expresiilor emoţionale şi de frânare a
manifestărilor care nu sunt acceptate social.

� Energia lor trebuie canalizată spre lărgirea treptată a intereselor pentru
lumea înconjurătoare, pentru viaţa socială pe care o desfăşoară.

Sub aspect pedagogic, emoţiile primare alcătuiesc baza unor trăsături pozitive ale
personalităţii atunci când ele sunt dezvoltate cu pricepere de către educator.

Cercetările psihologului elveţian J.Piaget au arătat că în perioada de vârstă de la 7
la 12 ani apare un sentiment social-moral nou: respectul reciproc. Pe câtă vreme la
copilul preşcolar se constată doar existenţa unui respect unilateral (unidirecţional)
pentru părinţi şi adulţi, de unde decurge şi supunerea aproape totală faţă de aceştia, la
copilul şcolar care intră în relaţii de cooperare mai susţinute cu covârstnicii lui apare
sentimentul, la început primitiv, al prieteniei. Acesta exprimă relaţii bazate pe stimă
reciprocă, pe colaborare, din care autoritatea de la superior la inferior este exclusă.

Stările emoţionale, prin tonalitatea lor pozitivă sau negativă, au influenţă
importantă asupra comportării copiilor şi asupra calităţii rezultatelor obţinute în
activitatea instructiv educativă.

În perioada vârstei şcolare mici, se accentuează rolul conducător al scoarţei
cerebrale în manifestarea afectivităţii, care devine mai bogată şi mai variată,
dezvoltându-se astfel sentimente sociale, morale, estetice, intelectuale.

Pentru educarea sentimentelor superioare, educatorul valorifică obiectele de
învăţământ şi în mod deosebit formele muncii în grupă iar familia acasă prin timpul de
calitate petrecut cu copilul.

În concluzie, copilul are mari şanse să se dezvolte armonios socio-emoţional, cu
sprĳin şi ajutor atât din partea educatorului cât şi din partea familiei.
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE A PREȘCOLARILOR

TAKÁCS-KAJÓ BRIGITTA

Prof. Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent László" Oradea

Perioada de luatul meselor de multe ori este o activitate neplăcută de preșcolari. Nu vor să
mănânce, nu le place gustul mâncării sau nu vor să guste mâncărurile necunoscute de către ei, poate și
sunt forțați să guste și să mănânce, iar acesta cauzează un dezgust, o frică, când se apropie ora de luatul
meselor. Ca și consecințe negative putem menționa că ei vor mânca doar alimentele cunoscute, ceea ce
poate cauza o alimentație neechilibrată, care poate dăuna grav organismului în creștere.

Educația alimentară poate deveni o distracție, dacă copiii știu de ce trebuie să mănânce, cum,
când, ce, cât și unde trebuie că mănânce. Dacă încercăm să răspundem la aceste întrebări, putem realiza
o alimentație regulată, echilibrată și puțin jucăușă, astfel încât să fie o plăcere să mănânce tot ceea ce
este sănătos.

Prima întrebarea este: de ce trebuie să mâncăm? Iar răspunsul este: pentru că ne este foame.
Pentru noi, oamenii, mâncarea este un fel de “combustibil”, care ne dă încălzire și energie pentru
mișcare. Este greșit să mâncăm atunci când ne plictisim, când suntem triști sau bucuroși, pentru că
atunci nu ne este foame. Când senzația de foame vine de la cap, nici nu ne este foame.

Cum trebuie să mâncăm? La această întrebare voi da un răspuns mai complex: cu cele cinci
simțuri: adică cu ochii, cu urechea, cu nasul, cu limba și cu atingerea. Dacă implicăm toate cele cinci
simțuri atunci, când mâncăm, ne săturăm mai repede. Mare atenție, pentru că ochii ne păcălesc, ei
vreau tot. Vă invit la un joc de iluzie optică: în momentul în care farfuria e mai mare, mâncarea va
părea mai puțină, iar cu cât e o farfurie mai mare, cu atât va părea mai goală. Limba noastră simte patru
gusturi: acru, amar, dulce și sărat. Trebuie să amestecăm foarte bine mâncarea, să combinăm gusturile,
pentru că atunci ia naștere aroma. Vă invit la un joc: vă leg ochii cu un fular, și vă pun o clamă moale
pe nas, iar voi va trebui să ghiciți, ce mâncare gustați. Veți vedea că este foarte greu de ghicit, dacă nu
simțim mirosul și dacă nu vedem ceea ce mâncăm.

Când trebuie să mâncăm? Acesta diferă de vârstă. Lucrarea referându-se doar la vârsta
preșcolară, un copil cu vârsta cuprinsă între 3-6/7 ani, trebuie să mănânce de cinci ori pe zi, din care
trei sunt mese principale: micul dejun, prânzul și cina. Iar între mesele principle se introduc două
gustări, care sunt mese mai mici, după cum se subînțelege și din denumire. Aceste mese sunt
repartizate dealungul zilei, dar nu mai târziu de ora 21.

Ce și cât trebuie să mâncăm? Această întrebare împarte în tabere diferite oameni: sunt unii,
care urmează o alimentație fără carne, fără gluten sau fără lactate. Însă la această întrebare nu există un
răspuns concret. Se recomandă să se mănânce diversificat, un pic din fiecare, deoarece nu există un
aliment complet, trebuie să consumăm din fiecare categorie de alimente: din făinoase, din grăsimi și
proteine, din legume și din carne. Proporția ideală ar fi: 50% făinoase, 25% proteine și 25% legume. Vă
invit la un joc: să categorizăm următoarele alimente: pizza, castravete, pește, cartofi, spaghete, ou, roșii,
șuncă, ceapă, morcov (în cazul preșcolarilor ne putem juca cu imagini sau cu jetoane).
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Unde trebuie să mâncăm? De fiecare dată la masă, împreună cu familia, cu prietenii, fără telefon
și televizor. Dacă ne uităm la telefon sau la televizor în timp ce mâncăm, nu respectăm cele menționate
la întrebarea cum mâncăm (nu implicăm toate cele cinci simțuri), deoarece aceste instrumente ne
distrag atenția, și consumăm mai multe alimente, de cât organismul ar avea nevoie.

Iar la final aș prezenta câteva experimentări și bune practici, care pot face mâncărurile mai
atractive pentru copii. Sucul de fructe nu înlocuiește consumul de fructe. Acesta se poate explica prin
faptul că de exemplu portocala conține: apă, fibre, minerale, vitamine și fructoză. Dacă o mâncăm cu
pulpă, avem a mică cantitate de fructoză, dar în momentul în care transformăm portocala în suc, noi
scoatem din ea doar apa cu fructoză și aruncăm din ea fibrele, vitaminele, mineralele. Deci fructele sunt
mai sănătoase, dacă sunt consumate ca atare, pentru că atunci, când bem, corpul nostru crede că e
băutură, e apă, iar atunci, când amestecăm, corpul nostru o percepe ca mâncare.

Pâinea prăjită este mai gustoasă, pentru că amidonul când se rumenește, și miroase frumos și
are gust mai bun. Experiment: mediul acid blochează rumenirea amidonului. Dacă punem zeamă de
lămâie pe o felie de pâine, apoi o prăjim, vom vedea că pâinea nu se va rumeni, unde a fost dată cu
lămâie. Experiment: căldura topește untul. Foarte mulți copii nu mănâncă pâinea unsă. Însă, dacă
punem o felie de pâine în prăjitorul de pâine, aceasta se încălzește, și dacă o ungem de îndată cu unt,
untul se topește, “dispare”, ne putem juca, că e o vrăjeală.

Experiment: alunele conțin ulei? Punem într-un bol un șervețel și câteva sâmburi de alune. Din
momentul în care le vedem așa, nu ne dăm seama, că din ele se extrage ulei. După ce le strivim cu un
pahar, apar pete de ulei pe șervețel. Este un mod ușor de a arăta copiilor, că aceste sâmburi uleioase
conțin grăsimi.
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”Mami, tati sprĳiniți-mă !”

Prof.înv.primar-Gavrilescu Mariana Luminița

Liceul Tehnologic ”Costache Conachi”,com.Pechea,jud.Galați

Nucleul societății este familia , cu cât în familie este un climat plăcut,relaxat cu atât copilul este
mai eficient în tot ceea ce face ,iar prin activitățile de parteneriat cu familia ne asigurăm un mare
sprĳin în activitatea proprie la clasă . Am simțit acest lucru din plin în această perioadă , când elevii
au fost în sistem on-line . I-am avut alături ,au fost sprĳin în dezvoltarea copiilor ,i-am învățat să
se implice și am întărit interacțiunile și relațiile dintre noi.

Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și de
acțiune între cei doi factori. Aceste activități cu părinții duc la rezolvarea situațiilor –problemă, a
posibilelor conflicte.

Cum pot fi parteneri părinţii şi şcoala? O relaţie eficientă şcoală-părinte poate fi realizată în
principal pe două căi: comunicare bilaterală clară şi consistentă; variate mijloace de

implicare.

Relaţia părinte-şcoală se bazează pe încredere, comunicarea eficientă asigurând încredere

reciprocă. La începutul parteneriatului real cu părinţii, învăţătoarea trebuie să se gândească ce poate
învăţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca o comunicare în ambele sensuri între părinţi şi
învăţătoare să aibă succes, învăţătoarele trebuie să folosească metode eficiente de ascultare.
Ascultarea atentă a părinţilor trimite mesaje de valoare pentru stabilirea unei relaţii deschise,
susţinută de ambele părţi. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării.

În învăţământul primar are loc o comunicare mai regulată între şcoală şi părinţi. În acest sens,
canalele deschise de comunicare se stabilesc, în clasa pregătitoare, cu o săptămână înainte de
începerea anului şcolar, scopul întâlnirii cu părinţii este cunoaşterea reciprocă. La acea dată , noi,

învăţătoarele întâlnim copilul şi părinţii, facem cunoştinţă cu aşteptările părintelui privind anul
şcolar, stabilim o relaţie prietenoasă şi deschisă care va continua tot anul şi solicităm câteva
informaţii de la părinţi cuprinse într-un chestionar :

”Ce-ar dori copilul să câştige în acest an şcolar?;

Ce activităţi ale copilului v-ar place să le cunoaşteţi?
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Există anumite experienţe sau evenimente din viaţa copilului dumneavoastră pe care ar trebui să le
cunoaştem?

Care este cel mai mare motiv de mândrie privind copilul dvs.?

Care sunt jocurile şi activităţile lui preferate?

Ce face copilul dvs. când este trist?

Care este cea mai bună metodă de alinare?Ce altceva vreţi să ştim despre copilul dumneavoastră?

Cum v-ar place să fiţi implicat în viaţa şcolii şi a clasei în acest an?”

Întâlniri organizate regulat în scopul prezentării imaginii evolutive a fiecărui copil în toate

domeniile de dezvoltare.

Pentru întreţinerea comunicării regulate cu părinţii despre activităţile şcolare am folosit:

� scrisori săptămânale sau lunare prin care am furnizat informaţii despre activităţile în

care au fost implicaţi copiii;

� întâlniri cu grupuri de părinţi , un mod de informare educaţională preventivă şi de

sprĳin

� întâlniri la amiază când părinţii vin să audă informaţii despre activităţi care au succes la

copii şi pot fi repetate acasă, să participe la evaluarea activităţilor pe centre.

� activităţi demonstrative, prin are am urmărit ca elevii să-şi dezvolte capacităţile de

cunoaştere şi preţuire a părinţilor, a muncii şi dragostei lor, de a se cunoaşte ;

participări ale părinţilor în activitatea la clasă – implicarea părinţilor în activitatea la

clasă ne-a ajutat să cunoaştem mai bine fiecare copil, am observat direct felul în care părinţii îşi
motivează copiii, în care îi ajută să rezolve probleme, să se apropie de o sarcină de lucru sau felul în

care familia îşi împărtăseşte preocupările şi interesele.

� festivaluri şi sărbători- adună împreună părinţi, copii, învăţătoare, profesori

Într-o şcoală prietenoasă, părinţii acţionează ca voluntari . Părinţii voluntari pot avea sarcini, cum ar
fi: -coordonatori ai unor evenimente speciale;

- reparaţii şi îmbunătăţiri;

-munca în bibliotecă, participanţi la proiecte speciale artistice şi ştiinţifice care necesită ajutor
suplimentar din partea adulţilor , organizatori ai zilelor de naştere şi a altor sărbători, colectori de
fonduri- aceşti părinţi îşi oferă talentele şi cunoştinţele pentru a colecta fonduri în sprĳinul
financiar al şcolii, cum ar fi program de gospodărire (pictură pe sticlă) într-un proiect special. Acest
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fel de activităţi întăresc relaţiile comunitare de încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare activitate
este importantă pentru că arată posibilitatea că fiecare se poate implica în transformarea şcolii într-o

comunitate adevărată.

În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au

pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi de a extinde sensul de comunitate în familiile lor.Noi,
pedagogii trebuie să găsim mĳloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor la
şcoală, trebuie să pregătim un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel
încât să-i determinăm să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre
experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară.

Implicarea parinților în educația copiilor acasă și performanțele lor școlare -

Implicarea parinților în educația copiilor acasă presupune activități precum monitorizarea temelor
și discuțiile directe cu aceștia privind activitățile și rezultatele școlare. Aceste interacțiuni și
comunicarea îi ajută pe copii să perceapă activitățile de acasă ca fiind mai puțin dificile și mai plăcute,
întrucât simt că beneficiază de suportul părinților, numeroase studii au dezvăluit faptul că atitudinea
pozitivă a parinților și comportamentul de susținere al acestora sprĳină nevoile psihologice ale

copiilor. Astfel, acestea sporesc motivația autonomă a școlarilor și influentează pozitiv
performanțele pe care ei le obțin în mediul școlar.

În concluzie, putem spune cu certitudine că implicarea activă a parinților în educația copiilor
acasa și la școala, precum și manifestarea afecțiunii față de ei contribuie considerabil la
îmbunătățirea performanțelor lor școlare.

Iată cateva sugestii simple privind modalitățile eficiente prin care părinții se pot implica în educația
copiilor acasă:

• Citiți-le celor mici timp de 20-30 minute, în fiecare zi sau organizați sesiuni de lectura
săptămanale cu adolescenții. Pentru a le inspira pasiunea pentru citit, le puteti oferi în dar, atunci

când aveți posibilitatea, cărți inspiraționale, adecvate vârstei lor!

• Creati un cadru propice învățării pentru copii acasă, oferindu-le acces la resurse educaționale

utile!

• Monitorizați efectuarea temelor pentru acasă, cu scopul de a încuraja disciplina copiilor!

• Urmăriți împreună filme documentare potrivite vârstei lor, din care aceștia pot învăța diverse
lecții de viață, potrivite nivelului lor de vârstă și de întelegere!

• Fiti un model pentru copii atunci când vine vorba despre învățare și inspirați-le dragostea
pentru educație!
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• Învățați împreună lucruri noi din diverse domenii de interes!
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