
 

“Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce 

fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot 

spune copiilor mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele.” 

Joyce Maynard 
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“Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de importante ca ale tale însuţi. Cu 

nimic mai importante, cu nimic mai puţin importante. Exact la fel de importante.” 

Paul Ferrini 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 1 
 

 

 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR/ 

PARTENERIATELOR ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

 

 

 

 

 

Teme propuse: 

 ”Proiectul - NECENZURAT” 

 ”Împreună educăm!” 

 ”Analiza parteneriatului Școală - Familie” 

 ”Împreună vom reuși” 

 ”Parteneriat Școală-Familie” 

 ”Școala copiilor și a părinților” 

 ”Școala din weekend” 
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Tipul de activitate Atelier cu părinții 

Tema 
A avea o relaţie bună cu copilul meu înseamnă a stabili reguli şi 

limite 

Grup ţintă Părinții elevilor clasa a VI-a și/sau a VII-a 

Profesor Cătălina Chendea, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Scop 

Creşterea gradului de conştientizare a părinţilor în ceea ce priveşte 

importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul 

de droguri, precum şi încurajarea lor în a-şi asuma un stil parental 

democratic autoritar. 

Obiective 

 să înţeleagă necesitatea stabilirii de reguli şi limite ale 

comportamentului copiilor; 

 să înveţe să stabilească norme şi limite de comportament şi să le 

comunice copiilor; 

 să înveţe să întărească îndeplinirea normelor din partea copiilor. 

Rezultate aşteptate 
 conștientizarea influenței părinților asupra stilului de viață adoptat de 

copil. 

Resurse materiale pliante care să cuprindă informaţii pentru părinţi 

Resurse de timp 3 întâlniri a 1,5 ore cu părinţii elevilor clasei 

 

SCENARIU: 

întâlnirea descrisă mai jos face parte dintr-un set de trei întâlniri, destinate părinților elevilor care 

implementează proiectul „Necenzurat”, componenta „Program de prevenire pentru părinţi”. 

Obiective  

Deschiderea 

Prezentarea obiectivelor şedinţei. 

Întrebaţi participanţii dacă le place fotbalul şi dacă cunosc regulile de bază. Întrebaţi-i ce 

reguli din fotbal îşi amintesc (notaţi-le pe tablă). Faceţi astfel încât – în cazul în care este necesar, să 

aducă contribuţii – care să fie atât convenţii proprii jocului (de ex.: să nu atingă mingea cu mâinile) 

cât şi norme destinate să protejeze integritatea fizică a jucătorilor (de ex. să nu faulteze adversarii). 

Întrebaţi care sunt motivele care justifică aceste norme (o pereche din fiecare categorie). Puteți 

înlocui exemplele din acest sport cu o altă temă, ca de exemplu, regulile de circulaţie, sau orice 

altceva ar fi adecvat pentru majoritatea participanţilor. 

Sensul şi necesitatea regulilor şi limitelor de comportament 

La fel cum fotbalul are un regulament care reglementează comportamentul jucătorilor şi le 

arată ce pot face şi ce nu pot face, şi în familie este importantă stabilirea normelor care le arată 

copiilor ce comportamente aşteaptă părinţii de la ei, ce este acceptabil şi ce nu. Pe lângă stabilirea 

de norme, trebuie precizate limitele: până unde se poate ajunge, din ce moment nu mai este 

acceptabil un comportament. Limitele sunt complementare normelor în funcţia lor de structurare a 

comportamentului persoanelor în general şi concret, în cazul nostru, pe cel al copiilor. 

O regulă generală în fotbal este să nu produci daune evitabile adversarilor; o limită a acestei 

reguli este să nu joci ridicând picioarele mai sus de o anumită înălţime. O regulă de circulaţie este 

să nu conduci sub influenţa alcoolului; o limită a acestei reguli este să nu depăşeşti un indice al 

alcoolemiei de 0,8 gr/l în unele state, iar în România limita e 0. O regulă de familie poate fi aceea că 
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nici un copil nu are voie să petreacă noaptea în afara casei; o limită a acestei reguli poate fi să vină 

acasă înainte miezul nopții. 

Solicitaţi participanţilor să explice câteva dintre regulile pe care le-au stabilit în familia lor 

în relaţie cu copiii. Întrebaţi dacă au stabilit limite şi, în caz afirmativ, care sunt acestea. 

1. Stiluri educative şi interiorizarea regulilor din partea copiilor 

Prezentaţi grupului următoarele: „Copilul vostru de 12 ani a fost surprins furând un joc 

video dintr-un magazin. Proprietarul a telefonat la poliţie. V-aţi întors acasă după ce aţi fost să 

recunoaşteţi copilul la poliţie şi să semnaţi formularele”. Întrebaţi-i ce ar face ei? Totuşi, nu 

comentaţi răspunsurile. Treceţi apoi la citirea celor patru răspunsuri tipice, făcând exerciţiul 

corespunzător pentru fiecare dintre ele: 

a. Faţă de situaţia anterioară, unii părinţi „autoritari” şi-ar pedepsi imediat copilul într-o 

manieră foarte severă – ameninţând cu pedepse mai severe în cazul în care se va repeta. Totuşi, nu 

vor face nicio referire la motivele care fac inacceptabil faptul că a furat şi ar folosi expresii cum ar 

fi: „Ce ruşine! Cum ai putut? Îţi pare bine?” pentru care nu aşteaptă răspuns. Cu atât mai puţin vor 

încerca să asculte şi să înţeleagă motivele care au determinat copilul să recurgă la astfel de 

comportament. 

Exerciţii cu privire la părinţii autoritari: Întrebaţi părinţii ce consecinţe cred că vor avea 

aceste lucruri asupra copilului. Arătaţi că acest răspuns va contribui prea puţin la a determina 

copilul să îşi interiorizeze regula de a nu fura. Poate că nu va mai face acest lucru - de teama 

repercusiunilor. Sau poate că a învăţat că este necesar să îţi iei mai multe precauţii pentru a nu fi 

descoperit şi pentru a-şi îmbunătăţi tehnica, poate se va transforma chiar într-un delincvent juvenil 

destul de abil. 

b. Unii părinţi „supraprotectori” vor fi, în primul rând, foarte preocupaţi să ştie cum a fost 

tratat copilul în timp ce era reţinut, dacă a fost bine tratat. Apoi vor cerceta motivele care l-au 

determinat să fure. Copilul le va spune că se simţea foarte prost pentru că toţi prietenii lui aveau 

acel joc mai puţin el, pentru că este foarte scump, iar în casă nu au mai rămas bani de când tatăl său 

este şomer. Mâhniţi de relatare – şi simţindu-se în parte vinovaţi – îi vor spune că ar fi trebuit să le 

spună că îşi dorea atât de mult acel joc şi că se simţea prost din această cauză. Situaţia este foarte 

emoţională şi sunt de acord să îi cumpere jocul şi să îl ierte. „Doar pentru că a fost prima dată!”. 

Exerciţii cu privire la părinţii supraprotectori: Întrebaţi părinţii ce consecinţe consideră că 

va avea acest lucru asupra copilului. Trebuie să noteze că nici acest lucru nu va contribui la 

interiorizarea regulii de a nu fura din partea copilului. Se va simţi foarte sprijinit de părinţii săi. Însă 

datorită atitudinii acestora, copilul va deveni o persoană imatură şi cu toleranţă scăzută la frustrare. 

c. Unii părinţi „dezinteresaţi” îi vor spune copilului în drum spre casă, lucruri ca: 

„Neruşinatule! Te aduc eu pe calea ce bună!”. O dată ajunşi acasă şi fără a discuta despre motivele 

pentru care furtul este inacceptabil şi fără a cerceta ce l-a determinat să facă acest lucru, îl vor 

pedepsi trei luni fără calculator. Două sau trei zile mai târziu, copilul va face o nouă prostie. În 

sfârşit, unul dintre părinţi îi spune celuilalt: „Vorbeşte tu cu el! Eu nu mai pot!”. Acesta, şi el sătul 

de situaţie, va răspunde: „Lasă-l să facă ce vrea. Şi-a învăţat deja lecţia cu sperietura pe care a 

tras-o. În plus, toţi fac năzbâtii”. Astfel, îl vor scuti de pedeapsă, avertizându-l, totuşi, că dacă va 

mai păţi la fel, nu va mai pune mâna pe calculator un an! 

Exerciţii cu privire la părinţii dezinteresaţi: Întrebaţi părinţii ce consecinţe consideră că va 

avea acest lucru asupra copilului. Să se noteze faptul că nici această atitudine nu va contribui la 

interiorizarea regulii de a nu fura din partea copilului şi nici nu îl va ajuta să conştientizeze 

consecinţele faptelor sale. Ci doar favorizează o persoană imatură şi impulsivă 
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d. Unii părinţi „stimulativi” vor face mai mult sau mai puţin după cum urmează: o dată 

ajunşi acasă – mai liniştiţi şi mai bine decât pe stradă sau în maşină, unde este dificil să vorbeşti faţă 

în faţă – vor investiga ce l-a determinat pe copil să fure. Îl vor lăsa să vorbească, încercând să îi 

înţeleagă motivele (invidie, dorinţă foarte intensă, frustrare etc.). După aceasta, îi vor spune că asta 

nu îi autorizează să fure şi vor discuta despre motivele care fac ca acest comportament să fie 

inacceptabil. După aceasta, îi vor stabili o pedeapsă rezonabilă, relaţionată cu faptele. De exemplu, 

îi vor reţine jumătate din suma pe care o primea săptămânal, până la achitarea valorii jocului furat, 

cumpărând cu aceşti bani jucării pe care să le ofere cadou populaţiei defavorizate. 

Exerciţii cu privire la părinţii „stimulativi”: Întrebaţi părinţii ce consecinţe consideră că va 

avea acest lucru asupra copilului. Să se noteze că această atitudine îl va ajuta pe copil să-şi 

interiorizeze regula de a nu fura. Părinţii transmit, în acelaşi timp, control şi sprijin. Favorizează o 

persoană reflexivă şi matură. 

2. Normele se fundamentează în principal pe consecinţele care derivă din îndeplinirea 

sau neîndeplinirea acestora, pentru copii sau pentru ceilalţi; nu pentru părinţi. 

Adresaţi părinţilor următoarea întrebare: Dacă acel copil care a încercat să fure jocul video 

ar fi fost copilul dvs., cum aţi fi justificat regula de a nu fura? Întăriţi („foarte bine”, „perfect” etc.) 

intervenţiile referitoare la demnitatea copilului, la evitarea de a fi respins şi pedepsit de societate, la 

necesitatea de a-i respecta pe ceilalţi şi lucrurile acestora, astfel încât el să îşi dorească să fie 

respectat etc. Nu comentaţi referirile la suferinţa sau preocuparea ca părinţi. 

Întrebaţi dacă ar impune copiilor lor regula de a merge la şcoală (în  fiecare zi şi la toate 

cursurile). Dacă răspunsul este negativ  întrebaţi, atunci, cum ar justifica acest lucru. Întăriţi 

argumentele bazate pe consecinţele asupra copiilor (faptul că nu învaţă, suspendarea, limitarea 

oportunităţilor lor etc.). Nu comentaţi răspunsurile referitoare la starea negativă produsă părinţilor: 

„o să mor de supărare!”, „ce ruşine am păţit!” etc. 

3. Părinţii stabilesc normele în acord cu copiii şi iau în considerare posibilitatea de a 

le modifica, dacă li se aduc motive suficiente. Totuşi, dacă nu sunt de acord, părinţii îşi asumă 

responsabilitatea educativă, impunând normele şi limitele pe care le consideră adecvate. 

Părinţii sunt dispuşi să asculte şi să aprecieze argumentele copiilor cu privire la normele şi 

limitele acestora (atunci când sunt impuse şi apoi ocazional, nu în fiecare zi) şi nu ezită să le 

modifice în cazul în care copiii aduc motive suficiente. Chiar şi aşa, dacă nu se pun de acord, îşi 

asumă obligaţia de a impune normele pe care le consideră adecvate. În acelaşi timp, atunci când 

sunt de acord cu copiii, relaţionează „responsabilitate” şi „libertate”. 

Citiţi următorul exemplu, punând accentul pe conceptele scrise între paranteze: 

„Dacă îţi respecţi angajamentul de a studia în fiecare zi în tot acest trimestru (mai multă 

responsabilitate), următorul trimestru vei putea să-ţi aranjezi timpul de studiu cum vrei (mai multă 

autonomie). Între timp, trebuie să studiezi o oră pe zi, înainte de cină şi două ore sâmbăta, înainte 

de masă (regulă). În caz contrar, nu vei putea ieşi din casă sâmbătă seara (sancţiune pentru 

neîndeplinire)”. 

Citiţi acum următorul exemplu, fără a da indicaţii şi solicitaţi participanţilor să spună unde 

apare interschimbarea între „libertate” şi „responsabilitate”, care este „regula” şi „limitele” acesteia 

şi care este „sancţiunea” pentru neîndeplinire. 

„Dacă vrei să te întorci mai târziu acasă sâmbăta (mai multă libertate), demonstrează în 

timpul săptămânii că eşti mai responsabil ca acum: îţi faci patul în fiecare zi, studiezi o oră pe zi şi 

îţi faci sarcinile care îţi revin în fiecare seară: să pui masa, să speli vasele sau să scoţi gunoiul 

(mai multă responsabilitate). Dacă faci acest lucru, vei putea veni cu o jumătate de oră mai târziu 
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decât acum (noi limite de câştigat). Dacă nu, va trebui să vii la aceeaşi oră (limită actuală), şi 

dacă întârzii mai mult de zece minute, nu vei putea ieşi duminica (sancţiune).” 

4. O dată fixate, regulile sunt stabile şi sunt cerute mereu şi de ambii părinţi. În acelaşi 

timp, nerespectarea conduce la aplicarea, întotdeauna, a sancţiunii prevăzute. 

Normele sunt schimbate doar atunci când nu mai sunt adecvate. Astfel, ora la care se poate 

întoarce acasă sau timpul alocat studiului trebuie să varieze – între altele – în funcţie de vârsta 

copilului. Însă nu în fiecare săptămână! 

Între timp, părinţii cer întotdeauna (nu astăzi da, mâine nu, poimâine nu ştiu) îndeplinirea 

acestora din partea copiilor. În acelaşi timp, ambii părinţi cer aceleaşi norme şi aceleaşi limite 

copiilor. De asemenea, în cazul în care copiii nu respectă o regulă, ambii părinţi vor aplica în 

aceeaşi măsură sancţiunea corespunzătoare, care face parte din regulă şi, ca urmare, copiii o cunosc 

dinainte. 

Oferiţi-le participanţilor exemplul următor: 

„Copilul său ascultă muzica la volum extrem de ridicat. Tatăl (sau mama) se uită la televizor şi îl 

roagă să dea volumul mai încet, pentru a nu deranja vecinii şi pentru că îl împiedică în urmărirea 

programului. Copilul protestează puţin, totuşi, dă volumul mai încet. Ziua următoare, situaţia se 

repetă, însă de data aceasta tatăl/ mama nu spune nimic. În cea de-a treia zi se întâmplă la fel, iar 

tatăl/ mama îi spune copilului să dea volumul mai încet. Totuşi, de această dată copilul 

protestează, strigând iritat: „Ieri am făcut la fel şi nu te-ai plâns. Nu te-a deranjat atât de mult! 

Faci aşa doar ca să mă pui la punct!”. 

Disciplina inductivă 

 Menţinerea clară a motivelor care justifică regulile şi explicarea acestora copiilor, ca şi a 

consecinţelor în cazul neîndeplinirii acestora. 

 Normele se fundamentează în principal pe consecinţele care derivă din îndeplinirea sau 

neîndeplinirea acestora, pentru copii sau pentru ceilalţi; şi nu în consecinţe pentru părinţi. 

 Stabilirea normelor în acord cu copiii şi luarea în considerare a posibilităţii de a le modifica, 

dacă le aduc motive suficiente. Totuşi, dacă nu sunt de acord, părinţii îşi asumă 

responsabilitatea educativă, impunând normele şi limitele pe care le consideră adecvate. 

 O dată fixate, regulile sunt stabile şi sunt cerute mereu şi de ambii părinţi. În acelaşi timp, 

nerespectarea conduce la aplicarea, întotdeauna, a sancţiunii prevăzute. 

*Model pentru a le comunica copiilor regulile şi limitele* 

Vrem să vorbim cu tine despre (COMPORTAMENTUL CU PRIVIRE LA CARE SE DOREŞTE 

STABILIREA UNEI REGULI), şi să ştii cum dorim să te comporţi în legătură cu acest subiect. 

Noi considerăm că (REGULA), pentru că (MOTIVELE REGULII). Astfel, poţi 

(COMPORTAMENTUL ÎN CADRUL LIMITELOR) însă nu poţi (COMPORTAMENTUL ÎN AFARA 

LIMITELOR). 

Dacă nu respecţi această regulă, atunci (SANCŢIUNEA CARE SE VA APLICA). 

Ai vreo nelămurire? Eşti de acord? (SPAŢIU PENTRU NEGOCIERE). 

Negociere? 

a. Nu →   

1) TOTUL ESTE CLAR → FINAL 

2) NU ESTE POSIBILĂ NEGOCIEREA → REPETAREA REGULII → FINAL 

b. Da → SE ACORDĂ MODIFICAREA → REDEFINIREA NORMEI SAU 

LIMITELOR → FINAL  
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Exemplu: „Vrem să vorbim cu tine despre ora la care trebuie să ajungi acasă în nopţile 

când pleci la petreceri sau distracţie. Credem că eşti suficient de responsabil pentru a te întoarce 

mai târziu de ora obişnuită de până acum. Însă, de asemenea credem că nu trebuie să îţi petreci 

noaptea în afara casei şi nici să te întorci mai târziu de ora la care se încheie activităţile. Credem 

acest lucru pentru că, odată încheiate activităţile, persoanele care rămân pe stradă pot fi mai 

agresive, pentru că unele dintre ele au băut prea mult. În plus, trebuie să dormi chiar dacă mergi la 

petrecere. Astfel, poţi ajunge acasă cel târziu la unu jumătate. De acord? Dacă ajungi mai târziu, 

considerăm că nu eşti atât de responsabil cum credeam şi următoarea seară specială va trebui să te 

întorci la aceeaşi oră ca în orice sâmbătă obişnuită. Ai înţeles?  
 

Joc de rol 

Lăsați la vedere *Modelul pentru a le comunica copiilor regulile şi limitele* şi solicitaţi 

două persoane voluntare care să reprezinte (tată/ mamă şi fiu/ fiică) cum se comunică regula la 

care s-au gândit în exerciţiul anterior. Solicitaţi celui care interpretează rolul copilului să 

reacţioneze aşa cum crede că ar reacţiona propriul copil. Solicitaţi celorlalte persoane din grup să 

aducă critici constructive. Acordaţi atenţie tonului vocii (neutru), justificării regulii, posibilităţii de 

negociere şi informării asupra sancţiunii în caz de nerespectare etc. Restul grupului va forma 

perechi şi va practica acelaşi lucru, inversând apoi rolurile. 
 

Întărirea respectării regulilor 

Atunci când copiii nu respectă normele, părinţii trebuie să pedepsească comportamentul lor. 

În acelaşi mod, totuşi, atunci când se arată responsabili şi respectă normele şi limitele stabilite, 

părinţii trebuie să întărească (premieze) comportamentul pozitiv al copiilor. O bună modalitate de a 

face acest lucru este prin intermediul recunoaşterii verbale. Aceasta, în plus, va crea un climat 

favorabil pentru a putea adresa întrebări. 

De exemplu: 

„Sunt mulţumit să văd că respecţi ceea ce am stabilit şi că în fiecare seară studiezi o oră şi 

jumătate când vii de la şcoală. Cum îţi este? Ai mai puţine dificultăţi acum? Te pot ajuta cu ceva?” 

sau, 

„Suntem mulţumiţi să vedem că nu ne-am înşelat când am considerat că eşti suficient de 

responsabil pentru a ieşi noaptea şi că vei veni la ora stabilită. Ieri chiar ai ajuns mai devreme. 

Totuşi, te-ai distrat? Cum a fost?” 
 

  Încheierea 

Evaluarea 

Ce părere au părinţii despre cele discutate în această zi? 

Au învăţat ceva nou despre ei sau despre copiii lor? 

Rugaţi-i să completeze următoarele fraze: 
 

Unul dintre lucrurile pe care le-am învăţat în această seară este...... 

Nu m-am aşteptat să.......... 

Un cuvânt care să descrie ceea ce simt acum este........ 
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Tipul de activitate Consultații cu părinții 

Tema Împreună educăm! 

Grup ţintă părinții elevilor clasei a V-a 

Profesor Karban Mariana, Școala Gimnazială “Luceafărul”, sector 5 

Scop 
Crearea unui climat de colaborare continuă în formarea personalităţii 

armonioase a elevului. 

Obiective 

 prezența activă a părinților în desfășurarea activităților extrașcolare; 

 dezvoltarea capăcităților de comunicare dintre părinți, copii, 

profesori; 

 conştientizarea rolului pe care îl are fiecare membru al acestui 

parteneriat; 

 formarea şi încurajarea aptitudinilor elevilor. 

Rezultate aşteptate 

 îmbunătăţirea situaţiei la învaţatură şi purtare; 

 consolidarea abilităţilor de comunicare cu părinţii; 

 integrarea cu succes în clasa a V-a a noilor elevi. 

Resurse materiale afişe, fotografii, calculator ,imprimantă ,materiale informative ,expoziţii 

Resurse de timp 1 oră pe săptămână – consultații cu părinții 

 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Profesorii vor sprijini participarea tuturor elevilor la procesul de învăţământ,vor încuraja 

implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii,vor facilita colaborarea dintre familie–

comunitate–şcoală. Părinţii trebuie să aloce timp suficient copiilor. Autoritatea şi prestigiul 

părinţilor va creşte dacă aceştia vor şti să îmbine dragostea cu exigenţa, să fie cât mai aproape de 

copii, să-i înţeleagă, să le respecte personalitatea, să le pretindă consecvenţa şi să intervină prompt 

când cerinţele nu le sunt respectate. Am întâlnit situaţii în care părinţii încearcă să-şi întemeieze 

autoritatea pe bătăi, ameninţări şi injurii. De nenumărate ori un copil agresat şi maltratat în familie 

va fugi de acasă, va abandona cursurile, va încerca într-un fel sau altul să scape de teroarea la care 

este supus chiar dacă nu exprimă acest lucru. În unele cazuri, părinţii îşi bat copilul pentru că are 

rezultate slabe la învăţătură, pentru că este neatent, pentru că vine cu notiţe incomplete, pentru că 

rezultatele sale nu sunt pe măsura aşteptărilor, pentru că el, elevul, ”nu vrea să depună efort”. Un 

părinte adevărat analizează  care este motivul şi cum ar putea să-l ajute.  

2. Anunţarea activităţii:  

          Parteneriatele şcoală-familie duc la formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi 

comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale elevilor. Părinţii, 

profesorii şi comunitatea locală creează parteneriate viabile, angajându-se în activităţi comune, 

sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte, participând 

împreună la diverse activităţi de luare a deciziilor. Caracteristicile societăţii moderne au imprimat 

vieţii de familie un ritm alert în desfăşurarea evenimentelor, de aceea şi responsabilitatea părinţilor 

faţă de educaţia copiilor este în continuă scădere, iar actele de violenţă verbală şi fizică iau 

amploare mai mult decât ne-am fi aşteptat. Este surprinzător şi faptul că noţiunii de educaţie i se 
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atribuie un înţeles îngust de către mulţi părinţi, datorită unor cunoştinţe vagi, incomplete, sau 

nivelului lor propriu de cultură. Cooperarea părinţilor cu şcoala presupune o ierarhizare a 

atribuţiilor ce impune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii mediului educativ. 

 În domeniul relaţiei şcoală-familie, ca şi în cazul proiectării activităţii didactice, punctul de 

plecare este determinat de cunoaşterea prealabilă nu numai a colectivului de elevi, ci şi a celui de 

părinţi, deoarece componenta socio-culturală a acestora este diferită de la o generaţie la alta de 

elevi. O mare parte din cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuinţele de 

comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. A educa înseamnă răbdare şi 

insistenţă. În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiative şi să conştientizăm faptul că 

parteneriatul educativ este benefic, toţi avem de câştigat. Numai aşa putem orienta învăţământul 

spre valori ferme: punctualitate, adevăr, disciplină, respect faţă de aproapele nostru ca fiinţă 

similară nouă, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitate la argumente, iniţiativă, concentrare, 

efort. 

 3. Organizare: 

     La consultaţii un părinte a susţinut că elevul are caiete, cărţi, îmbrăcăminte, hrană,că nu are 

altceva de făcut decât să înveţe. Din afirmaţia părintelui a  lipsit cuvântul dragoste, el înţelegând că 

a creşte un copil înseamnă doar a-i asigura un trai decent. Practic, elevul nu şi-a realizat temele, nu 

a învăţat sistematic, a obţinut rezultate slabe. Bunăvoinţa, spiritul obiectiv, discreţia, căldura şi 

dorinţa noastră  de a rezolva cât mai bine problemele ridicate de elevi şi părinţi, reprezintă secretul 

eficienţei colaborării între şcoală şi familie. Părintele nu trebuie să plece de la consultaţii numai cu 

nemulţumirea pricinuită de cele aflate despre purtarea copilului, ci şi cu sfaturi prin care poate 

interveni pentru îndreptarea comportamentului, stăpânit fiind de încrederea că se pot elimina 

aspectele negative ivite în educaţia copilului său. În această situaţie intervine şcoala dialogând în 

mod constructiv cu părinţii elevilor respectivi. În multe cazuri am întâlnit părinţi care sunt 

refractari, consideră că-şi cunosc cel mai bine copilul şi acceptă cu mare dificultate sfaturile şi 

recomandările dirigintelui. 

În primii ani de şcoală se pot observa particularităţi ale comportamentului emoţional, ale 

limbajului, ale capacităţii de orientare spaţială, ale memorării cantitative şi calitative, iar toate 

acestea pot fi considerate ca fiind normale sau pot reprezenta debutul unor tulburări specifice de 

dezvoltare sau chiar a unor tulburări psihice şi chiar neurologice. În cazul depistării unor astfel de 

deficienţe trebuie să li se acorde elevilor atenţie şi suport; profesorul trebuie să construiască şi să 

menţină relaţii de prietenie între el şi copii, să încurajeze copilul pentru orice progres pe care acesta 

îl face. 

         Colaborarea şcolii cu familia se bazează în mod firesc pe calitatea educaţiei. Am asigurarat un 

dialog permanent prin monitorizarea activităţii elevilor în cadrul orelor de curs, am înştiinţat 

părinţii, am încheiat  la început de an şcolar un contract de colaborare şcoală-părinţi, şcoală-elev. La 

sfârşitul fiecărei săptămâni, elevul prezintă carnetul de note profesorilor, părinţii având obligaţia să 

ia la cunoştinţă. Deosebit de importantă în formarea comportamentelor pozitive ale copiilor este 

comunicarea eficientă. Cu părinţii discutăm regulat depre comportamentul lor şi despre modul în 

care-i pot ajuta pe aceştia acasă şi la şcoală. Un alt subiect în care ar putea să se facă remarcată 

conexiunea şcoală-familie este cel al abandonului şcolar. Pentru a ajuta cât mai mulţi elevi să 

rămână în şcoală, şi să atingă standardele impuse, comunitatea trebuie să ofere o gamă  extinsă de 

experienţe de învaţare, din care copiii să le aleagă pe cele care au sens, din punctul lor de vedere. 

De asemenea, e bine să se încerce aducerea înapoi în şcoală a celor care au abandonat-o şi 
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introducerea lor în medii de învăţare diferite de cele pe care le-au părăsit. Părinţii participă în mod 

constant la activităţi de voluntariat în şcoală, sprijinind sau intervenind direct în educaţia elevilor. 

4. Monitorizare: 

         Există o mulţime de strategii care ne stau la dispoziţie pentru a face părinţii parteneri în 

activitatea educativă: 

 cunoaşterea individuală a părinţilor; 

 comunicarea eficientă şi profesională cu toţi părinţii; 

 empatie;  

 ascultare atentă şi cu interes a opiniei părinţilor deoarece vorbesc în cunostinţă de cauză; 

identificarea şi înlăturarea obstacolelor ce pot bloca comunicarea; 

 lauda, deoarece ei doresc să le fie cunoscute eforturile; 

 informarea despre situaţia la învăţătură şi purtare. 

Atitudinea părinţilor trebuie să fie una echilibrată: să nu-i ajute prea mult pe copii, dar nici să nu 

se intereseze deloc de rezultatele lor. 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”. 

Chiar dacă, în lecţiile desfăşurate la nivelul clasei se realizează valoarea educativă, procesul 

educaţional se va realiza pe deplin când se vor implica şi părinţii. Deseori se aude de la părinţii 

elevilor: ”Ce să mă fac cu copilul meu?”, ”Cum aş putea să-l educ mai bine?”. Dar şi din partea 

noastră apar întrebări:”Cât se ocupă părinţii de copiii lor?”, ”Îi controlează zilnic la lecţii?”. 

Şedinţele, consultaţiile, lectoratele cu părinţii, activităţile comune desfăşurate în excursii, drumeţii, 

fac din acestea mijloace de comunicare pozitivă necesare îmbunătăţirii situaţiilor conflictuale ivite 

sau a stărilor de violenţă. 

 5. Evaluare: 

          La finalizarea acestui parteneriat am avut multe împliniri. Am înţeles că avem de învăţat unii 

de la alţii, am reuşit să responsabilizăm părinţii, să comunicăm mai bine pentru a ne uşura munca. 

Cheia unei relaţii sănătoase între partenerii implicaţi în educaţie este ca fiecare să-l asculte pe 

celălalt cu adevărat, fiecare să simtă că spusele lui sunt importante pentru cel de alături. Creşterea 

calităţii actului educaţional şi a rolului şcolii este valorizată prin implicarea partenerilor în toate 

problemele. Şcoala noastră reuşeşte să îi încurajeze pe părinţi să se implice în educaţia copiilor. 

6. Concluzii :  

        Experienţa la catedră mi-a dovedit importanţa parteneriatelor educative: părinţii sunt 

persoanele cheie în planificarea, organizarea, implementarea şi evaluarea oricăror practici eficiente. 
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Tipul de activitate Aplicarea unui chestionar de satisfacție în cadrul ședinței cu părinții  

 
Tema 

Analiza parteneriatului școală-familie pentru asigurarea succesului 

elevilor la examenul național de bacalaureat 

Grup ţintă părinții elevilor din clasele a XII-a 

Profesor 
Paraschiv Daniela Carmen, Școala Superioară Comercială “Nicolae 

Kretzulescu”, sector 3 

Scop 
Îmbunătățirea parteneriatului școală familie pentru asigurarea succesului 

elevilor noștri la examenul de bacalaureat. 

Obiective 

 informarea părinților asupra activităților derulate de școală pentru 

pregătirea elevilor pentru bacalaureat; 

 identificarea modalităților de implicare a familiei pentru pregătirea 

elevilor pentru bacalaureat; 

 propunerea unor noi activități de pregătire a elevilor pentru 

bacalaureat, bazate pe colaborarea școală-familie; 

 stabilirea gradului de satisfacție a părinților față de implicarea școlii 

în pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 

Rezultate aşteptate 

 identificarea punctelor tari și slabe ale colaborării școlii cu familia 

pentru a asigura succesul elevilor la bacalaureat; 

 identificarea de noi forme de pregătire a elevilor pentru bacalaureat 

sprijinite de familie. 

Resurse materiale 
chestionare de feedback, tabel de interpretare a răspunsurilor la 

chestionar, grafice, laptop, videoproiector 

Resurse de timp 5 ore 

SCENARIU: 

1. Proiectarea activității: stabilire temă, scop, obiective, rezultate, logistică, elaborare și 

multiplicare chestionare. 

2. Anunțarea activității: ședință cu părinții elevilor din clasele a-XII-a, cărora li se va aplica 

chestionarul elaborat. Fiecare părinte este anunțat telefonic sau pe platforma catalogului electronic, 

despre data, locația și tematica ședinței cu părinții. 

3. Organizare: în cadrul ședinței după dezbaterea cu părinții a modalităților de pregătire a elevilor 

pentru a le asigura succesul la bacalaureat, se specifică necesitatea aplicării acestui chestionar de 

feedback, se precizează modalitățile de a formula răspunsurile la chestionar, se precizează timpul 

alocat completării chestionarului, se anunță că li se vor comunica rezultatele interpretării 

chestionarului în următoarea ședință cu părinții sau prin consultațiile individuale. 

4. Monitorizare: se răspunde părinților dacă au nelămuriri în timpul completării chestionarului, se 

specifică necesitatea de a răspunde la toate întrebările din chestionar. 

5. Evaluarea: S-a completat tabelul de interpretare a rezultatelor chestionarului (Anexa 1, Anexa 2). 

6. Concluzii: În medie 96% dintre părinții chestionați cunosc informații legate de examenul de 

bacalaureat: calendarul examenului, condițiile de înscriere, probele de examen, programele, 

contestarea rezultatelor. Dirigintele clasei și profesorii de la disciplinele de examen sunt cei care 

asigură în principal toate informațiile pentru părinți. Catalogul electronic este un mijloc de 

informare important pentru părinți. Modalitățile de comunicare folosite cel mai des au fost ședințele 

cu părinții și catalogul electronic. Activitățile de pregătire derulate în cadrul liceului la care a 

participat majoritatea elevilor au fost:indicarea temelor și bibliografiei, recomandarea de cărți, 

meditații gratuite, teze cu subiect unic, simularea examenului, analiza notelor obținute. De dorit ar fi 
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fost să participe mai mulți elevi la susținerea unor examene de atestare a competențelor lingvistice 

pentru o limbă străină. În proporție de 86% din părinți sunt mulțumiți privind pregătirea de 

bacalaureat desfășurată în liceu datorită diversității activităților și calității acestora. Părinții 

nemulțumiți subliniază faptul că aceste activități nu sunt diferențiate pe nivele de pregătire 

individuală a fiecărui elev. Activitățile de pregătire propuse de părinți au fost: autoevaluare teste pe 

bază de bareme, rezolvarea a minim 100 de variante de subiecte de bac date în anii anteriori, 

pregătire psihologică pentru bacalaureat. Activitățile care vor contribui la succesul elevilor la 

bacalaureat sunt asigurate simultan de liceu și de pregătirea suplimentară susținută de părinți. 

Anexa 1 

Numărul întrebării din 

chestionar 

Variantele date de 

chestionar 

Variantele 

de răspuns  

date de 

părinți 

Procentaj 

răspunsuri 

date 

Număr de 

chestionare 

date și 

completate 

1.Tip informații bacalaureat 

a. 50 100% 

50 

b. 50 100% 

c. 50 100% 

d. 46 92% 

E 50 100% 

2. Modalitățile de asigurare a 

informațiilor despre bacalaureat 

a. 50 100% 

50 

b. 32 64% 

C 28 56% 

D 47 94% 

E 23 46% 

F 12 24% 

3. Perioada realizării informării 

a. 15 30% 

50 b. 42 84% 

c. 27 54% 

4. Modalitățile de comunicare 

folosite pentru transmiterea 

informațiilor despre bacalaureat 

a. 34 68% 

50 

b. 28 56% 

c. 50 100% 

d. 16 32% 

e. 11 22% 

f. 48 96% 

5. Activități de pregătire pentru 

bacalaureat derulate în cadrul 

liceului 

a. 50 100% 

50 

b. 50 100% 

c. 28 56% 

d. 50 100% 

e. 12 24% 

f. 50 100% 

g. 47 94% 

h. 50 100% 

i. 15 30% 

j. 6 12% 

k. 29 58% 

6. Activitățile de pregătire pentru 

bacalaureat pe care le realizează 

elevii  în afara liceului 

a. 41 82% 

50 

b. 38 76 % 

c. 8 16% 

d. 6 12% 

e. 18 36% 

7. Satisfacția părinților privind 

pregătirea de bacalaureat 

desfășurată în liceu 

a. 43 86% 50 

b. 7 14%  

8. Activități de pregătire propuse 

de părinți 

Autoevaluare teste pe 

bază de bareme 
2 4% 

50 

Rezolvarea a minim 100 

de variante de subiecte de 

bac date în anii anteriori 
6 12% 

Pregătire psihologică 

pentru bacalaureat 
1 2% 

9. Activităților care vor contribui la 

succesul elevilor la bacalaureat 

a. 9 18% 

50 
b. 6 12% 

c. 31 62% 

d. 4 8% 
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Anexa 2 

CHESTIONAR PENTRU STUDIEREA RELAȚIEI ȘCOALĂ – FAMILIE PENTRU 

ASIGURAREA SUCCESULUI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT* 

 

1.Bifați informațiile referitoare la examenul bacalaureat pe care le-ați aflat de la liceu: 

a. calendarul examenului □ b. condițiile de înscriere □ c. probele de examen □ d. programele pentru 

disciplinele de examen □ e. contestarea rezultatelor obținute □ 
 

2. Precizați cine v-a informat despre pregătirea și organizarea examenului de bacalaureat: 

a. dirigintele clasei □ b. profesorii care predau disciplinele de examen □ c. site-ul liceului 

d. catalogul electronic □ e. colegii de clasă □ f. colegii de la alte clase din liceu □ 
 

3. Precizați când ați fost informat despre calendarul și metodologia privind examenul de 

bacalaureat: 

a. la începutul acestui  an școlar □ b. semestrial □  c. pe tot parcursul anului școlar □  
 

 4. Arătați ce modalități de comunicare au fost utilizate pentru a vi se  transmite informații 

despre bacalaureat :  

a. telefonic □ b. consultații cu părinții □ c. ședințe cu părinții □ d. lectorate cu părinții din liceu □  

e. mailul personal □ f. catalogul electronic □ 
 

5. Bifați activitățile realizate în liceu pentru pregătirea copiilor dumneavoastră pentru 

examenul de bacalaureat : 

a. indicarea temelor  și bibliografiei de studiat □ b. recomandarea de cărți cu aplicații și subiecte de 

bacalaureat □ c. recomandare site-uri cu subiecte și videomeditații □ d. meditații gratuite □ e. 

consultații individuale pentru pregătirea examenului □ f. teze cu subiect unic □ g. simularea 

examenului de bacalaureat □ h. analiza notelor obținute la teze și la simularea examenului □ 

i. comunicarea  unui plan de pregătire individual  □  j. olimpiade și concursuri la disciplinele de 

bacalaureat □ k. susținerea examenului ECDL  □ 
 

6. Precizați activitățile de pregătire pentru bacalaureat pe care le realizați în plus, față de cele 

organizate de liceul nostru: 

a. pregătire la matematică □ b. pregătire la limba română □ c. pregătire la geografie/ economie □ 

d. pregătire cu dumneavoastră pentru disciplinele de bacalaureat □  e. susținerea unor examene de 

atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă străină □  
 

7. Sunteți mulțumit de pregătirea pentru examenul de bacalaureat asigurată în liceu  nostru: 

a. da □ b. nu □  De ce?  

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Indicați activitățile de pregătire pentru examenul de bacalaureat pe care doriți să le 

realizeze liceul nostru în plus față de cele enumerate la întrebarea 5:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Arătați de ce credeți că fiul/fiica dumneavoastră va avea succes la examenul de bacalaureat 

din prima sesiune, datorită: 

a. activității de pregătire de la liceu □ b. pregătirii suplimentare asigurate în afara liceului □ 

c. activităților din liceu și pregătirii suplimentare în afara acestuia □ d. datorită muncii individuale 

fără îndrumarea profesorilor din liceu □ 

* Chestionar creat prin contribuție proprie. 
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Tipul de activitate Parteneriat educaţional grădiniţă-familie 

Tema Îmreună vom reuși! 

Grup ţintă părinții copiilor preșcolari 

Profesor 
Marcu Ioana-Georgiana, Şcoala Gimnazială „Uruguay”, sector 1 

Bobu Victoria, Şcoala Gimnazială nr. 46, sector 2 

Scop 

Creşterea gradului de implicare a familie în procesul de dezvoltare şi 

formare a personalităţii preşcolarului prin intermediul parteneriatului 

grădiniţă-familie. 

Obiective 

 stabilirea unei relaţii de încredere şi de comunicare între grădiniţă şi 

familie pentru a veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale şi 

psihologice a copilului; 

 transmiterea unor informaţii care să vină în sprijinul părinţilor în 

formarea de comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi 

relaţionarea lor în cadrul grupurilor; 

 folosirea de către părinţi a unor metode eficiente pentru dezvoltarea 

psiho-afectivă a copilului; 

 studierea unor materiale, documente, reviste de specialitate de către 

educatoare, dar şi de către părinţi în vederea realizării unor dezbateri 

pe teme date; 

 crearea unei ambianţe favorabile pentru ambele părţi implicate în 

parteneriat. 

Rezultate aşteptate 

 cunoaşterea în contexte diferite şi variate a copiilor de către părinţi; 

 stabilirea unei relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi 

părinţi; 

 colaborarea eficientă între toţi părinţii în vederea luării unor decizii 

importante în activitatea grădiniţei. 

Resurse materiale 
spaţiile de învăţământ ale grădiniţei, albume, reviste, imagini, aparat 

foto, videoproiector, calculator, CD-uri, fişe, lucrări realizate de copii etc 

Resurse de timp activități lunare desfășurate pe parcursul unui an şcolar 

 

SCENARIU: 

1.   Proiectarea activităţii: 

Cadrul didactic întocmeşte documentaţia necesară în vederea desfășurării parteneriatului 

grădiniţă-familie, conform stucturii clasice: argument, scop, obiective, durata, beneficiari, resurse, 

inventar de activităţi, rezultatea aşteptate, diseminarea rezultatelor şi modalităţi de evaluare. Acest 

document are un număr de înregistrare din registrul unităţii de învăţământ. 

 

2. Anunţarea activităţii: 

La prima şedinţă cu părinţii din anul şcolar, se alege comitetul de părinţi pe grupă format din 

preşedinte şi doi membri. Acest comitet va participa la implementarea parteneriatul educaţional. La 

ședintă le este prezentată părinţilor tematică propusă, aceştia putând prezenta teme care ar dori să 

fie dezbătute în cadrul acestui parteneriat. 
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3. Organizarea activităţii: 

Activitățile se desfăşoară lunar în cadrul unităţii de învăţământ sau alte locaţii, activităţile 

proiectate, după cum urmează: 

 Septembrie- “Împreună vom reuşi!”- şedinţă cu părinţii 

 Octombrie-“Cât de bine vă cunoaşteţi copilul?”-comunicarea rezultatelor evaluărilor 

iniţiale şi semnarea fişelor de evaluare 

 Noiembrie - “Bogăţiile toamnei” - activitate demonstrativă 

 Decembrie-“Bucuria Crăciunului”-expoziţie cu lucrările copiilor, serbare de Crăciun 

 Ianuarie-“Copilul hiperactiv”-lectorat despre identificarea comportamentelor 

specifice hiperactivităţii la preşcolari 

 Februarie-“Copilul şi violenţa infantilă” –prezentarea referatului “Violenţa infantilă 

şi consecinţele acesteia” 

 Martie- “De ziua ta, mămico!”-activitate demonstrativă 

 Aprilie-“Paştele la români”-vizită la Biserica “Sfântul Gheorghe” Plevna 

 Mai-„Părinţi isteţi pentru copii moderni”- prezentarea referatului „Calculatorul şi 

televizorul- prieten sau duşman în educarea copiilor?” 

 Iunie-“La revedere, grădiniţă”-expoziţie cu lucrările copiilor, serbare de sfârşit de an 

 

4. Monitorizare: 

Fotografii şi procese verbale 

 

5. Evaluare:  

Analiza activităţilor desfăşurate. 

 

6. Concluzii  

Prin intermediul parteneriatului s-a realizat: 

 popularizarea experienţelor pozitive în cadrul întâlnirilor comisiilor metodice, a 

cercurilor pedagogice, întâlnirilor cu părinţii, membrii comunităţii locale; 

 publicarea unor articole referitoare la parteneriatul derulat în cadrul unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice. 
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Tipul de activitate Parteneriat educaţional școală-familie 

Tema “Toamnă harnică, bogată și de toate darnică!” 

 Grup ţintă părinți și bunici 

Profesor Litianu Silvia, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, sector 4 

Scop 
Stimularea interesului părinților și bunicilor copiilor prin implicarea 

directă și indirectă în realizarea activităților extrașcolare. 

Obiective 

 comunicarea eficientă între părinți, copii, profesor; 

 crearea unei ambianţe favorabile pentru părţile implicate în 

parteneriat; 

 recunoaștrea de către copii a principalelor caracteristici ale 

anotimpului toamna. 

Rezultate aşteptate 

 evaluarea calităților morale de colaborare și competiție, fair-play, 

spirit de echipa, spirit competitiv; 

 evaluarea creativității elevilor, a deprinderilor motrice utilitar-

aplicative, a îndemânării, a capacităților de a răspunde sarcinilor de 

lucru. 

Resurse materiale 

fructe, legume din grădina toamnei, dovleci, flori, coșuri, paie, frunze 

uscate, haine recondiționate pentru mascote, diplome, markere, hârtie, 

carton colorat, foarfece, sfoară, produse alimentare din cămara părinților/ 

bunicilor. 

Resurse de timp 3-4 ore 

 

SCENARIU: 

1. Prezentarea proiectului, a scopurilor și obiectivelor acestuia: 

S-a realizat o ședință cu părinții în vederea prezentării proiectului și a atribuirii de sarcini către 

părinții prezenți. Se precizează materialele necesare, se fac referiri asupra resurselor materiale de 

utilizat, data și locul desfășurării proiectului. 

2. Formarea și organizarea echipelor (alegerea membrilor, a căpitanului, a  denumirii): 

Echipele, patru la număr, se formează prin repartizare aleatorie. Comunicarea în cadrul echipei 

s-a ținut prin utilizarea tehnologiilor moderne. Fiecare echipă și-a ales un reprezentant-căpitan din 

rândul părinților, dar și al elevilor. Căpitanul a atribuit sarcini fiecarui membru al echipei. 

3. Derularea activității: Sala de clasa a fost amenajată pentru a răspunde nevoilor de 

desfășurare a proiectului. Se realizează o convorbire cu scop evaluativ asupra anotimpului toamna: 

aspecte și fenomene specifice. Se realizează recunoașterea și sortarea legumelor și fructelor de 

toamnă în cele două coșuri uriașe aduse de părinți. 

4. Realizarea și prezentarea mascotelor: în parcul dendrologic al școlii se realizează cele patru 

mascote ale echipelor. Părinții au adus haine vechi, pe care le-au umplut cu paie și frunze uscate, le-

au dat viață prin folosirea creativității proprii. Atmosfera creată a fost una de sărbătoare a toamnei, 

iar copiii și familiile acestora au cooperat în echipe, pentru a realiza cele mai frumoase decorațiuni 

de toamnă.  

5. Aprecieri frontale și individuale: se realizează un moment  festiv, în încheierea proiectului 

sunt înmânate diplome copiilor și părinților implicați. Proiectul a avut un real impact asupra 

coeziunii la clasă în cadrul parteneriatului familie-școală. Vestea proiectului a depășit granițele 

școlii, iar acesta a fost propus ca devenind tradiție în anotimpul toamna.  
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Tipul de activitate Parteneriat educaţional școală-familie 

Tema Școala copiilor și a părinților 

 Grup ţintă părinți, elevi și cadre didactice 

Profesor Geabău Marilena, Școala Specială nr.4, sector 4 

Scop 
Eficientizarea sprijinului părinților față de educație prin înființarea de 

grupuri tematice care să stabileasca întâlniri și teme ce urmăresc 

optimizarea relaţiei familie-şcoală-comunitate. 

Obiective 

 sensibilizarea părinților pentru sprijin în activitatea educațională din 

școala și din familie; 

 evidențierea principalelor modalități de evitare a crizei domestice; 

 explicarea efectelelor benefice pe care le are asupra copilului 

climatul nonviolent; 

 facilitarea comunicării problemelor legate de familie cât și de mediul 

educațional; 

 identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie; 

 diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia. 

Rezultate aşteptate Construirea unui ghid de consiliere pentru părinți. 

Resurse materiale donații din partea părinților și profesorilor 

Resurse de timp un an școlar 

 

SCENARIU:  

În vederea atingerii scopului acestui proiect s-au realizat o serie de întrevederi cu părinții 

elevilor din școali speciale, dar și din școli de masă. S-au dezbătut anumite probleme și dificultăți ce 

intervin în relația părinte-copil. În cadrul școlilor s-a realizat o expoziție de desene intitulată 

“Familia mea”. S-a observat faptul că în majoritatea familiior relația dintre părinți și copii se 

bazează pe prietenie și respect. Școlile implicate în proiect: Școala Gimnazială Specială nr.4, Școala 

Gimnazială Specială nr.6, Școala Gimnazială nr.79. 

Activități: 

“Treptele maturizării”: Trăim într-o lume în care adulții doresc să le facă viața atât de ușoară 

copiilor lor încât îi privează de dreptul și obligația de a învăța să aibă singuri grijă de ei. Elevii vor 

face o autoanaliză a secvențelor de comportament pe care trebuie să și le însușească de când intră în 

casă, după ce vin de la școală, și până pleacă a doua zi la școală. Ajutați-vă părinții să facă din 

copiii lor ajutoare de nădejde, nu poveri pentru bătrânețe!. Dați copiilor o foaie de hârtie să scrie ce 

fac ei de când ajung în casă și până se întorc la școală,ex:-mă descalț,-mă dezbrac,-mă spăl pe 

mâini, îmi fac rugăciunea. Copilul trebuie să-și facă o autoanaliză și să descopere ce trebuie să facă 

el pentru a arăta bine când se întoarce de la școală, pentru a fi pregătit pentru lecții, pentru a fi de 

ajutor părinților și pentru a se relaxa. 

“Ce înseamnă educația pentru fiecare din noi?”: Fiecare părinte este responsabil de modul în 

care îl învață pe copilul său să respecte principiile de conduită socială, de ținută morală și de 

comportament civilizat. Demersul educațional poate fi eficientizat dacă profesorii vor prezenta 

părinților pașii de urmat în formarea unor deprinderi pentru elevii cu probleme speciale. 

Concluzie:  

Omul se naște sub  semnul iubirii, trăiește sub semnul necesității și se stinge sub semnul 

respectului. Dacă am reuși să ne facem deopotrivă iubiți și respectați, am fi fericiți. 
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Tipul de activitate Schimb de experiență 

Tema Școala din weekend 

Grup ţintă părinții elevilor  

Profesor Paul Liliana, Liceul Tehnologic „Sf. Pantelimon”, sector 2 

Scop 
Implicarea părinților în pregătirea școlară a copiilor cu scopul formării și 

dezvoltării încrederii în propriile abilități de comunicare și învățare. 

Obiective 

 crearea condițiilor pentru o experiență pozitivă de învățare; 

 formarea deprinderilor de lucru individual și în echipă; 

 stimularea interesului părinților de a participa alături de copii la 

activitățile educaționale. 

Rezultate aşteptate 

 părinți: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai bune între copii şi 

părinţi; 

 cadre didactice: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor 

educative; 

 copii: performanţă academică, atitudini şi comportament, prezenţă, 

adaptare şi implicare şcolară, rata promovabilităţii. 

Resurse materiale cretă, flip chart, markere, panou, videoproiector,chestionar 

Resurse de timp 2 ore 

SCENARIU:  

1. Profesorul se prezintă și precizează rolul său în cadrul schimbului de experiență. Părinții 

participanți la activitate sunt invitați să se prezinte (își spun numele) și să precizeze care este relația 

lor cu propriul copil, respectiv cu școala (15 min). 

2. Profesorul împarte participanților câte un cartonaș rugându-i să noteze câte o așteptare pe care o 

au de la această activitate, pe care apoi să îl așeze pe un panou (10 min). 

3. Prezentarea temei, a obiectivelor activității. Anunțarea timpului alocat pentru fiecare etapă și 

pauzele planificate. De comun acord sunt decise regulile (telefoane mobile, încadrare în timp, 

comunicare respectuoasă) pentru desfășurarea activității. Regulile convenite sunt notate pe tablă sau 

o foaie de flip chart pentru a se respecta (20 min). 

4. Profesorul dă posibilitatea părinților de a adresa întrebări (15 min). 

5. Profesorul face o scurtă prezentare cu privire la proiectul din care face parte activitatea „Școala 

din weekend” precizând: conceptele principale, partenerii implicați, ce îți propune activitatea. 

Aceasta a fost concepută în scopul readucerii părinților la școală, astfel încât părintele să descopere 

metode noi de comunicare și de învățare, într-un cadru de lucru, pentru pregătirea școlară a 

copilului său. Se dorește a fi un schimb de experiență util părinților dar și profesorilor oferind 

numeroase oportunități: îmbunătățirea colaborării elevi-părinți-școală, responsabilizarea părinților și 

a elevilor, creșterea toleranței și a repectului reciproc (30 min). 

6. Profesorul distribuie părinților un chestionar cu privire la evaluarea nevoilor de formare în 

cadrul activității „Școala din weekend” (20 min). 

7. Conluzii:  

- participarea la activităţile extracurriculare, împreună părinți și elevi îi ajută să se 

înţeleagă pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul 

participării la aceste activităţi.  

- participarea se poate asocia cu rezultatele pozitive la învăţătură, cu coeficienţi de 

abandon mai scăzuţi, o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine 

mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială (10 min). 
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CHESTIONAR 

 

Stimate participant, 

 În vederea pregătirii viitoarei activități „Școala din weekend”, vă rugăm să acordați câteva 

minute completării următorului chestionar: 

 

1. Cât de frecvent comunicați cu dirigintele copilului dumneavoastră? Ce dificultăţi  ați 

întâmpinat? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2. Ați participat împreună cu copilul dumneavoastră la o activitate derulată în cadrul școlii? 

Bifați căsuța corespunzătoare. 

           Da                        Nu 

3. Dacă da, precizați care a fost rolul dumneavoastră? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4. Comunicați bine cu copilul dumneavoastră? Bifați căsuța corespunzătoare. 

           Da                        Nu 

5. Dacă ați întâmpinat dificultăți în procesul de comunicare cu copilul dumneavoastră vă 

rugăm să menționați câteva aspecte 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

6. În ce mod ajutați procesul educativ din școală? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

7. Copilul dumneavoastră are șanse egale în relația cu ceilalți copii? Bifați căsuța 

corespunzătoare. 

                       Da                        Nu 

8. Ați mai participat la activități de formare? Bifați căsuța corespunzătoare. 

           Da                        Nu 

 



 

20 

 

 

 

Părinţii ar trebui să inducă curajul în mintea copiilor lor. Ei ar trebui să le spună "Uite, aici este 

poza unui leu, şi tu poţi fi la fel de puternic ca şi el. Haide, strigă ca el. Fii curajos!" 

Swami Shivananda 
 

 

 

 

 

 

MODULUL 2 
 

 

 

LECTORATE CU PĂRINȚII/ 

STRATEGII DIDACTICE 
 

 

 

 

 

 

Teme propuse: 

 ”Controlul comportamentului” 

 ”Două dialoguri nu fac un monolog” 

 ”Educația în viața noastră” 

 ”Copil bun, părinte bun” 

 ”ABC-ul educației: Comunicarea” 

 ”Catalogul emoțiilor” 

 ”Meseria de părinte” 

 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Swami+Shivananda
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Tipul de activitate Lectorat cu părinții 

Tema 

Controlul comportamentului 

Motto: "Nu există prietenie sau dragoste mai mare ca aceea a unui 

părinte pentru copilul său." - Henry Ward Beecher 

Grup ţintă Părinții elevilor clasei a IX-a 

Profesor Ștefan Elena, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, sector 5 

 

Scop 

Părinții să înțeleagă capcanele realității în care trăiesc, lipsa timpului 

acordat propriilor copii și controlul excesiv al comportamentului 

copilului. 

Obiective 

 identificarea multitudinii de cauze care pot genera conflicte în 

familie din cauza controlului excesiv; 

 acceptarea existenţei unor situații specifice pentru controlul 

comportamentului şi acceptarea acestora fără a dezvolta stări 

conflictuale; 

 menţinerea relaţiilor specifice uni climat familial echilibrat; 

 identificarea soluţiilor cât mai variate şi cât mai apropiate de modul 

în care ar reacţiona părinţii în mod real, dacă ar trăi situaţia unui 

adolescent. 

Rezultate aşteptate 
 îmbunătățirea relațiilor în familiile elevilor și cunoașterea 

„adolescentului din casă”. 

Resurse materiale chestionar, fișă 

Resurse de timp 1 oră sau 1 oră și jumătate 

 

SCENARIU DIDACTIC: 

1. Se  comentează cu părinții pe tema controlului comportamentului 

Nevroza majoră din societatea occidentală (dar din păcate și în România) este dependenţa: 

dependenţa de performanţă – fie ea socială, şcolară, profesională; dependenţă de ceea ce gîndesc 

sau spun alţii despre noi, de înfăţişarea fizică, de statut, de posesiunile materiale; dependenţă de a 

fi preţuiţi, iubiţi, acceptaţi, lăudaţi şi confirmaţi de alţii şi dependenţă de succes.  

Pe cealaltă faţă a monedei dependenţei se află frica: frica de eşec, de a ne face de rîs, frica de noi 

provocări şi experienţe, frica de a nu fi agreaţi, acceptaţi, apreciaţi, confirmaţi şi preţuiţi de alţii, 

frica de pierderea statutului, de pierderea posesiunilor materiale şi pierderea prestigiului. 

Comportamentul este mijlocul prin care explorezi lumea, o percepi şi înveţi despre ea; el nu 

adaugă niciun dram valorii tale ca persoană. 

 Părinții de adolescenți nu trec întotdeauna cu ușurință peste criza vârstei mijlocii, în această 

etapă aceștia: 

 conștientizează faptul că timpul este limitat; 

 percepep brusc efemeritatea timpului; 

 își reevalueaza ambițiile și prioritățile personale și profesionale; 

 sunt la o vârstă a bilanțului, o vârstă la care gândirea și reflecțtia devin mijloacele prevalente 

de control. 

Pe lângă toate acestea, părinții se confruntă brusc cu o întreagă serie de sarcini noi: 

 trebuie să treacă treptat de la o relație de tipul părinte-copil la o relație adult-adult; 
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 tatăl/ mama va trebui să renunțe la proiectarea unei părți a propriilor dorințe infantile asupra 

copilului, să renunțe de asemenea la satisfacția pe care le-o oferă „omnipotența parentală”; 

 părinții se confruntă dintr-o dată cu explozia pulsională a adolescentului; 

 explozia pulsiunilor și mecanismele de apărare ale adolescentului, îi pot aminti adultului 

propria adolescență  și să determine la acesta o creștere a angoasei și o întărire a propriilor 

apărări, în cazul în care acesta nu poate tolera rememorarea la care este inevitabil supus. 

 Tema controlului comportamental nu se referă doar la gestionarea activităţii copiilor, ci 

include şi modul în care îşi controlează părinţii propria conduită.  

 În ce priveşte impulsurile psiho-biologice, adulţii trebuie să dea exemplu de gestionare a 

comportamentului înainte să le ceară copiilor acest lucru.  

 Distincţia dintre comportamentul de acasă şi cel din afara familiei este importantă; ceea ce 

este acceptabil acasă poate să nu fie tolerat în afara ei. În plus, uneori copilul poate fi „înger pe 

stradă“ şi „diavol acasă“ sau invers. 

2. Se distribuie fiecărui părinte fișa “Exemple de comportamente „scăpate de sub control” ale 

părinţilor acasă” și se solicită acestora să identifice comportamentele (Anexa 1). 

3. Se citesc răspunsurile părinților și se comentează: Controlul asupra copiilor nu este 

responsabilitatea părinţilor. Nu e treaba părinţilor să-şi controleze copiii, fie acasă, fie în afara 

casei! Foarte probabil, această concepţie este contrară experienţelor fiecăruia din copilărie şi 

convingerilor celor mai mulți părinţi. Totuşi, o cercetare mai atentă a practicilor tradiţionale de 

disciplinare arată că a face ca o persoană să controleze altă persoană reprezintă o reţetă pentru 

conflict.  

4. Mulţi adulţi şi copii încearcă să dea vina pe alţii (poliţişti, agenţi de trafic, părinţi, profesori) 

pentru sancţiune, dar trebuie arătat cu tărie că sancţiunea n-ar fi existat dacă s-ar fi făcut o alegere 

responsabilă. Copiii învaţă repede că purtarea responsabilă le aduce privilegii, iar acţiunile 

iresponsabile îi fac să piardă privilegii. Copiii încep de asemenea să înţeleagă că ei sînt cei care 

aleg riscul sancţiunii cînd se poartă dificil. Sancţiunea nu trebuie niciodată să presupună retragerea 

iubirii şi a respectului; relaţia trebuie să-şi păstreze mereu importanţa maximă, mai presus de orice 

altceva. 

5. Cea mai distructivă formă de gestionare a comportamentului o constituie controlul imprevizibil, 

prin care părinţii trec aleator de la rigiditate la spirit democratic şi la lipsă de control, astfel încît 

copiii nu ştiu care sunt, cu precizie, limitele şi responsabilităţile în familie şi în afara ei. Când 

funcţionează acest sistem, copiii nu pot să-şi dezvolte nici sentimentul de securitate, nici 

încrederea în sine, iar nesiguranţele din copilărie îi vor însoţi în adolescenţă şi, de multe ori, în 

viaţa adultă. 

6. Se distribuie fiecărui părinte fișa “Exemple de responsabilităţi în casă pentru adolescenți” (Anexa 

2) și se comentează. 

 O caracteristică a unui sistem eficient de gestionare a comportamentului este consecvenţa 

reacţiei în raport cu situaţiile, cu persoanele responsabile şi cu copiii. Dacă cei doi părinţi au 

sisteme diferite de responsabilităţi, copiii vor ajunge confuzi, fiindcă nu sunt siguri cărui părinte 

să-i dea ascultare. În plus, la fel ca mulţi adulţi, copiii vor exploata astfel de vulnerabilităţi ale 

sistemului ca să evite responsabilitatea. Aşa cum ştie fiecare părinte, copiii pot să folosească un 

părinte împotriva celuilalt sau un profesor împotriva altuia. Nu are niciun rost să învinuieşti 

copilul pentru că exploatează o asemenea portiţă de scăpare.  

7. Se oferă părinților un chestionar care să le ofere ocazia de a reflecta cu privire la modul în care 

își îndeplinesc responsabilitățile parentale (Anexa 3). 
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Posibile concluzii: 

Părinţii tind să nu dialogheze cu copiii, ci să dea îndrumări, să poruncească, să sfătuiască, să 

admonesteze, să corecteze, să judece şi să eticheteze. 

Iubirea necondiţionată nu înseamnă doar acceptare, afecţiune, confirmare şi absenţa comparaţiilor, ci 

şi încurajarea comportamentelor care contribuie la construirea competenţelor, păstrînd totodată 

delimitarea între comportament şi persoană. 

Exemple de comportamente „scăpate de sub control” ale părinţilor acasă   Anexa 1 

 Strigatul la copii; 

 Ordinele, dominarea şi controlarea copiilor; 

 Folosirea sarcasmului şi a cinismului ca mijloace de control; 

 Ridiculizarea, admonestarea, criticarea; 

 Etichetarea copiilor drept „încăpăţînat“, „obraznic“, „prost“, „leneş“, „bun de nimic“; 

 Ameninţarea copiilor că părintele îi va părăsi; 

 Ameninţarea de a trimite copiii de acasă; 

 Ameninţarea fizică a copiilor; 

 Violenţa fizică; 

 Pedepsele disproporţionate pentru greşeli; 

 Îmbrâncirea şi zgâlţâirea copiilor; 

 Compararea unuia dintre copii cu altul; 

 A avea un preferat evident în familie; 

 A nu folosi prenumele copiilor; 

 Stricteţea prea mare; 

 Aşteptările prea ridicate la adresa copiilor; 

 Lipsa de interes manifestă faţă de binele copiilor; 

 A permite copiilor să evite responsabilităţi; 

 A nu arăta afecţiune copiilor; 

 Pedepsirea greşelilor şi nereuşitelor; 

 A nu cere scuze niciodată pentru greşeli; 

 A nu spune „te rog“ şi „mulţumesc“ copiilor; 

 A reacţiona inconsecvent şi imprevizibil la comportamentele iresponsabile ale copiilor; 

 A permite copiilor să controleze părintele; 

 A răsfăţa copiii şi a le face toate mofturile; 

 A le retrage copiilor iubirea; 

 Folosirea tăcerii ostile în încercarea de a controla copiii. 

                   Exemple de responsabilităţi în casă pentru adolescenți                                Anexa 2 

 Să fie punctuali la masă; 

 Să se ridice din pat/ de la calculator/ televizor cînd sînt strigaţi; 

 Să mănânce fără grabă; 

 Să ceară voie ca să se ridice de la masă; 

 Să circule prin casă într-o manieră potolită; 

 Să-şi facă temele la ora programată; 

 Să comunice respectuos cu părinţii şi cu ceilalţi membri ai familiei; 

 Să respecte bunurile altora; 

 Să nu folosească bunurile altora fără a cere voie; 

 Să vorbească folosind un volum acceptabil al vocii; 

 Să răspundă pozitiv la solicitările din partea părinţilor şi a altor membri ai familiei; 

 Cînd sunt supăraţi sau furioşi, să ceară să petreacă timp între patru ochi cu părinţii sau alţi membri ai familiei; 

 Să participe la activități/ evenimente cu colegi/ prieteni (sau cu adulţi!) într-un mod nepericulos; 

 Să păstreze încăperile comune şi spaţiul personal curate şi ordonate; 

 Să accepte responsabilităţile casnice alocate în mod corect (de exemplu, să spele vasele, să ducă rufele murdare 

în coş, să ajute la prepararea hranei, tunsul peluzei, aspiratul camerelor comune). 
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Anexa 3 

 

 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 

 

1. Cine se ocupă în mod special de educația copilului? 

  mama             tata            ambii părinți             altă persoană 

(cine?................................) 

 

2. Care sunt cele mai eficiente metode pe care le folosiți cu copilul dvs. pentru a-l educa? 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

3. Cât timp pe zi acordați copilului dvs. pentru a discuta sau face activități special cu 

acesta ? 

 mai puțin de ½ oră      aproximativ ½ oră          ½ oră – 1 oră            peste 1 oră 

(cat?......................) 

 

4. Cum se comportă copilul dvs. acasă? Descrieţi-l pe  scurt 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

5. Cât timp acordă copilul dvs. pregătirii pentru școală ? 

 mai puțin de ½ oră      aproximativ ½ oră          ½ oră – 1 oră            peste 1 oră 

(cat?......................) 

 

6. Cât de des îl întrebați pe copilul dvs. cu privire la temele sau lecțiile pe care le are de 

învățat? 

 foarte des      des          mediu            rar        foarte rar 

 

De ce ? ……………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Ce face copilul dvs. în timpul liber? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 8. Cum ați menținut până acum legătura cu școala? 

 nu am avut timp și am fost rar la școală 

 am aflat de situația școlară a copilului din discuțiile cu el 

 am participat la ședințele cu părinții 

 am menținut legătura cu dirigintele prin telefon 

 am fost periodic la școala și am vorbit personal cu dirigintele și profesorii 
 

 

Vă mulțumim! 
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Tipul de activitate Lectorat cu părinții 

Tema 
Două monologuri nu fac un dialog  

Moto: „Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia pe care o 

capătă: răsplată sau pedeapsă.” - Jean Jacques Rousseau 

Grup ţintă părinții elevilor de liceu 

Profesor Ioniţă Olimpia, Colegiul Economic „Viilor”, sector 5 

Scop 
Asigurarea unei comunicări pozitive între familie şi şcoală, în vederea 

combaterii absenteismului şi a abandonului şcolar. 

Obiective 
 iniţierea unei comunicări pro-active cu părinţii; 

 valorizarea părinţilor ca sursă de educaţie; 

 corectarea unor comportamente inadecvate, a unor situaţii de criză. 

Rezultate aşteptate 
 creşterea şanselor elevilor de finalizare a studiilor la timp; 

 construirea unor parteneriate şcoală-familie. 

Resurse materiale 

şi procedurale 

fişe de lucru, prezentare materiale informative în format electronic, 

ecran de proiecţie, laptop, videoproiector, coli A4. 

Resurse de timp 90 minute 

SCENARIU: 

1. Activitatea începe cu un exerciţiu de spargere a gheţii: fiecare părinte are sarcina de  a nota pe o 

coală A4, într-o alternare de deal-vale, evenimente plăcute şi 

evenimente mai puţin plăcute pe care le-a trăit alături de propriul 

copil. Marcarea acestora se poate face prin semnul (+) sau (-), urmat 

de un titlu, o idee, un cuvânt cheie etc, ca în model: 

 Se poartă discuţii referitoare la impactul acestor evenimente 

asupra fiecăruia, consecinţele, remedierea lipsurilor şi învăţăturile 

desprinse. 

 Profesorul evidenţiază importanţa comunicării şi petrecerii timpului împreună cu propriul copil, 

în vederea stabilirii unei relaţii armonioase, care să-i ofere tânărului suportul necesar pentru a 

avea succes la şcoală şi în viaţă. 

2.Se expune pe ecran Anexa 1 şi se discută, pe baza celor 2 scheme, despre cât timp comunicăm pe 

parcursul unei zile; se subliniază cele 45 de procente alocate ascultării, ceea ce înseamnă că o 

comunicare pozitivă presupune asertivitate, o ascultare activă. 

Se proiectează Anexa 2 şi se construieşte Casa comunicării. Părinţii precizează la ce nivel al 

comunicării se află în relaţia cu propriii copii şi meditează la ceea ce urmează să întreprindă dacă nu 

au ajuns la acoperişul casei. 

3.Următorul moment al activităţii vizează un aspect major care  stabileşte nivelul comunicării: stima 

de sine. Modul în care comunicăm cu cei din jur ne dezvăluie personalitatea şi, indirect, valoarea pe 

care ne-o atribuim. De ce este important să avem o bună imagine de sine? În primul rând, ne vom 

simți mai bine, atât în raport cu noi înşine, cât și cu ceilalți. O imagine de sine scăzută poate 

funcționa asemenea unei bariere ascunse în calea comunicării eficiente, dar constituie și o piedică în 

calea relațiilor. Se analizează Anexa 3. 

4.Printr-o imagine de sine ridicată se obține o perspectivă amplă asupra lucrurilor și oamenilor. Se 

dezbate Anexa 4. Exerciţiu: Se distribuie Fişa de lucru, pe care părinţii reformulează (după modelul 

oferit în coloana-dreapta) enunţurile din prima coloană (stânga), eliminând cuvintele-sentinţă, de 

reproş, de etichetare, termenii negativi, care constituie bariere în calea comunicării eficiente. 

5.Feedback-ul atelierului de lucru este asigurat printr-o activitate de muncă în echipă: părinţii sunt 

împărţiţi în 4 grupe; profesorul distribuie fiecărei grupe Anexa 5 și solicită crearea unei poveşti cu 

morală/ învăţătură, pe baza imaginilor. Reprezentantul fiecărei grupe prezintă povestea, învăţătura 

parabolei fiind aceea că prin comunicare şi colaborare, oamenii reuşesc să soluţioneze conflictele, 

să-şi rezolve problemele şi să-şi atingă obiectivele, de multe ori comune. 

(+) spectacol de teatru 

(-) notă slabă 

MODEL 
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Anexa 1 

 

 
 

Din 24 de ore, omul comunică 11 ore, din care: 

 9% prin SCRIS, 16% prin CITIT, 30% prin VORBIT, 45% prin ASCULTAT. 
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Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA 

COMUNICĂRII11 

PIVNIȚA CRITICII 

NIVELUL 

SALUTULUI 

NIVELUL 

ÎMPĂRTĂȘIRII DE 

INFORMAȚII 

NIVELUL 

ÎMPĂRTĂȘIRII DE 

IDEI ȘI OPINII 

NIVELUL 

ÎMPĂRTĂȘIRII DE 

SENTIMENTE ȘI 

EMOȚII 

NIVELUL DE A FI 

DESCHIS ȘI 

CINSTIT 
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Cele 12 bariere de comunicare                                      Anexa 3 

 
 În Manualul părinţilor eficace, Dr. Thomas Gordon expune şi explică cele 12 bariere care 

pot exista în comunicarea cu propriul copil, fără măcar să-ţi dai seama.  

 Primele 5 categorii, într-o formă sau alta, propun explicit rezolvarea problemei, în situaţia în 

care problema este a copilului (elevului): 

 

1.  Îi dai ordine, îl comanzi, îl direcţionezi: Taci !, Fă-ţi lecţiile !, Nu te mai plânge !, Gata cu 

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

cameră ! 
 

2. Îl avertizezi, îl ameninţi: Dacă  faci/ nu faci asta, mă supăr pe tine !, Încă un protest şi nu ştiu 

ce-ţi fac...! 
 

3. Îl îndemni, îi ţii predici: Ar trebui să…, Ar fi mai bine să…, Ştii bine că datoria ta este să înveţi. 
 

4. Îi dai sfaturi, îi dai soluţii sau sugestii(necerute): Cel mai bine ar fi dacă ţi-ai face un orar, 

Încearcă să…,  Îţi sugerez să…, De ce nu… ? 
 

5. Îl mustrezi, îi ţii lecţii, îi dai argumente logice: Nu uita că mai sunt doar trei săptămâni până 

la examen şi vei intra în criză de timp, Dacă renunţi aşa uşor, nu vei reuşi să faci nimic, niciodată !  

 

Următoarele categorii de bariere de comunicare conţin o neacceptare prin luare de atitudini a 

părintelui (profesorului). Practic, ascund în ele propuneri neexplicite de rezolvare a problemei 

copilului (elevului): 

 

6. Îl judeci, îl critici, îl învinuieşti: Eşti un leneş şi nu vrei să înveţi !, Scrii foarte urât !, Nu 

gândeşti deloc cum trebuie ! 
 

7. Îl lauzi, îl aprobi: Cred ca ai dreptate!, Cred că deja schiezi bine !, Eşti un bun matematician, 

sigur ştii să rezolvi tot. 
 

8. Îl etichetezi, îl ridiculizezi: Eşti un răsfăţat şi un rău !, Zici că eşti o maimuţă !, Te comporţi ca 

un copil de cinci ani ! 
 

9. Îi analizezi comportamentul, îl diagnostichezi: Faci asta numai ca să mă enervezi !, Nu crezi 

asta cu adevărat !, Tu vrei doar să eviţi rezolvarea problemei ! 
 

10. Îl linişteşti, îl consolezi, îl simpatizezi: Şi eu m-am simţit la fel de descurajat în situaţii 

similare, Nu-ţi face griji, totul va fi bine, Toţi copiii trec prin asta… 
 

11. Îl tatonezi, îl chestionezi: Cine ţi-a spus asta ?, Ce vei face, dacă …?, Cât te-ai pregătit pentru 

această oră ?  
 

Ultima categorie de bariere reprezintă distragerea atenţiei de la problema propriu-zisă: 

 

12. Îi distragi atenţia, încerci să-l înveseleşti: Să schimbăm tema, Se pare că ai pornit cu piciorul 

stâng, Hai să vorbim despre altceva !  

 

 Te regăseşti măcar în unul din modurile de comunicare de mai sus ? 

 De ce sunt acestea blocaje de comunicare ? Pentru că adulţii trebuie să ştie că răspunsurile 

lor pot avea mai multe înţelesuri pentru copil. Cu alte cuvinte, comunicând cu copilul într-una din 

aceste 12 modalităţi, riscăm să-l facem pe copil să se oprească din vorbit, să se simtă vinovat, 

inadecvat sau neacceptat, să-i scadă stima de sine.
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Anexa 4 

 

IMAGINEA DE SINE ȘI COMUNICREA 

Felul în care ne simțim se reflectă în modul în care ne comportăm cu ceilalți. Cercetările au 

subliniat următoarele diferențe: 

 

 

 

 

Anexa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane cu respect de sine normal Persoane cu respect de sine scăzut 

Gândesc pozitiv despre alții. Tind să-i dezaprobe pe ceilalți. 

Așteaptă să fie acceptați de ceilalți. Așteaptă să fie respinși de ceilalți. 

Își evaluează performanțele mai favorabil. Își evaluează performanțele mai puțin 

favorabil. 

Lucrează bine când sunt priviți: nu se tem 

de reacțiile celorlalți. 

Lucrează greu când sunt priviți: sunt sensibili 

la reacțiile negative ale celorlalți. 

Lucrează pentru și cu oameni cu standarde 

înalte de performanță. 

Lucrează pentru și cu oameni care nu critică 

și nu au pretenții.  

Se simt confortabil cu persoanele pe care le 

consideră superioare. 

Se simt amenințați de persoanele pe care le 

consideră superioare. 

Sunt capabili să se apere de comentariile 

negative ale celorlalți. 

Au dificultăți în a se apăra de comentariile 

negative ale celorlalți. 
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COMUNICAREA POZITIVĂ 

Niciodată nu vrei să vorbim! Îmi doresc să vorbim mai des. 

Întotdeauna întârzii!  

Este o idee stupidă!  

Nu țipa la mine!  

Niciodată nu mă însoțești când 

merg în parc! 
 

Nimănui nu-i pasă de munca 

mea! 
 

Te ajut la teme când am timp!  

Mereu creezi probleme!  

3
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Tipul de activitate Lecție comună elevi-părinți 

Tema Educația în viața noastră 

Grup ţintă părinții elevilor din clasa a VI-a 

Profesor Kodjabashija Gabriela Corina, Școala Gimnazială Nr 150, sector 5 

Scop 
Comunicarea deschisă între părinți-profesori-elevi pentru a conștientiza 

rolul educației în viața de zi cu zi. 

Obiective 

 să explice importanţa educaţiei în dezvoltarea personală și 

profesională; 

 să prezinte experienţele personale referitoare la educaţie. 

Rezultate aşteptate 
 eficientizarea comunicării între școală și familie; 

 creșterea gradului de implicare a familiei în viața școlii. 

Resurse materiale 
markere, culori, coli de flipchart, semințe, reviste, foarfece, materiale 

reciclabile, lipici, scotch  

Resurse de timp 1 oră și jumătate 

 

SCENARIU: 

 În literatura de specialitate părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai 

procesului de învăţământ dar, în realitate, implicarea părinţilor este mai mică decât ar fi de dorit. 

Şcolile tind să aibă obiective generale şi nu foarte concrete în ceea ce priveşte implicarea părinţilor. 

Studii recente (2015 - Institutul de Științe ale Educației - Parteneriatul școală-familie-comunitate) 

arată că profesorii manifestă un amalgam de atitudini pozitive şi negative: profesorii începători 

minimizează rolul implicării familiei, cei din învăţământul primar implică mai mult familia decât 

cei din învăţământul gimnazial şi liceal, de multe ori nefiind clar profesorilor cum anume ar putea 

să implice familia, cum ar putea depăși barierele culturale, psihologice şi sociale care blochează nu 

doar colaborarea dintre şcoală – familie – comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori şi o 

comunicare minimală între aceşti actori. 

 Conform studiului ISE factorii care determină lipsa de implicare a părinţilor sunt: lipsa 

reţelelor sociale pentru părinţi, lipsa stabilităţii financiare, nivelul educaţional scăzut al părinţilor, 

factori ce ţin de şcoală (ore de întâlnire neconvenabile), transport, îngrijirea copiilor, cunoştinţele 

părinţilor despre regulile şi politicile şcolii, lipsa de încredere a şcolii în părinţi şi elevi. Implicarea 

se realizează numai atunci când performanţele copilului sunt percepute ca fiind insuficiente de către 

părinţi sau şcoală şi de aceea, implicarea este o reacţie la performanţele slabe şi comportamentul 

negativ al copilului.  

 Pregătirea profesorilor pentru a putea realiza parteneriatul școală-familie-comunitate nu este 

întotdeauna suficientă. Profesorii au nevoie de noi competenţe pentru a interacţiona mai eficient cu 

părinţii. 
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 Exerciții de spargere a gheții:  

 Gândește repede: Participanţii stau într-un cerc. Un voluntar este rugat să stea în mijlocul 

cercului. Cineva din cerc primeşte un obiect mic. Când profesorul spune „Start!” , obiectul este 

transmis de la un participant la altul contra acelor ceasornicului. Profesorulrul va spune „Stop!” 

când va dori şi va spune o literă, iar persoana ce are obiectul în mână va spune timp de 5 secunde 3 

substantive care încep cu acea literă. Dacă persoana reuşeşte, jocul continuă cu acelaşi voluntar, 

dacă nu – această persoană vine în centru. Jocul continuă atâta timp cât prezintă interes pentru 

participanţi. 

 Oprește muzica: Profesorul pregăteşte câteva întrebări despre subiectul abordat şi  le scrie 

pe fişe separate. Aranjează scaunele în formă de cerc şi scoate unul. Spune participanţilor să se 

plimbe şi să danseze prin sală în timp ce cântă o muzică veselă, energică. După 20-30 de secunde, 

opreşte muzica. Participanţii trebuie acum să se aşeze pe scaune. Persoana norocoasă rămasă în 

picioare, ia o fişă pentru a răspunde la întrebarea ce o conţine. Exclude un scaun şi continuă de vreo 

4-5 ori. La sfârşit se oferă mici cadouri (bomboane, pixuri etc.) celor care au răspuns la întrebări. 

 Fapte de viaţă: Părinții sunt invitați să povestească copiilor „Ce rol a jucat educaţia în viaţa 

dvs.?“ „Există om fără educaţie?” 

 Organizați pe grupe separate, copiii șă părinții, sunt invitați să răspundă la întrebarea ”Cu ce ne 

ajută educaţia?”, apoi se compară răspunsurile. 

 Posterul „Educaţia”: creaţi un poster în echipă (echipe mixte părinți-copii și echipe doar de copii, 

respectiv echipe doar de părinți), în care să evidenţiaţi rolul educaţiei, al şcolii prin desene, 

cuvinte cheie, colaj. Va fi organizat un concurs de postere. Se dau premii pentru: cel mai haios, 

cel mai interesant, cel mai creativ, cel mai convingător etc. 

 Roadele educaţiei: Echipele vor crea un colaj din seminţe, diferite şi materiale reciclabile, 

reviste, ziare în care să evidenţiaţi avantajele învăţării la nivel personal, al familiei, la nivelul 

comunităţii. Participanții vor realiza un tur de galerie pentru a viziona toate lucrările ralizate. 

 Profesorul adresează întrebări copiilor și părinților: Daţi exemple de personalităţi de succes pe 

care le apreciaţi. Cum credeţi că au devenit ceea ce sunt? Cum vedeţi traseul educațional al 

copiilor dvs/ al vostru?   

 O concluzie: Fiecare persoană are un potenţial propriu de dezvoltare. Pentru a obţine rezultate de 

succes este  necesar să ştim care sunt punctele tari referitoare la modul în care învăţăm. Educaţia 

prin ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic (formal, informal, nonformal) ajută la 

dezvoltarea personalităţii umane. La final pe tablă se va construi „Copacul cu roadele educaţiei“: 

elevii și părinții vor scrie în interiorul copacului cuvinte cheie care să simbolizeze roadele 

educaţiei.  
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Tipul de activitate Ședință cu părinții 

Tema Copil bun, părinte bun 

Grup ţintă părinții elevilor clasei a VIII-a 

Profesor Melnic Diana, Şcoala Gimnazială nr. 135, sector 5 

Scop Consolidarea relației copil-părinte 

Obiective 

 construirea unor relaţii specifice uni climat familial echilibrat; 

 identificarea unor soluţii pentru crearea unui climat propice 

dezvoltării unui adolescent. 

Rezultate aşteptate 
 depășirea barierelor comunicării între copil și părinte; 

 cunoașterea nevoilor copiilor și cunoașterea aștepărilor părinților. 

Resurse materiale fișă, chestionar, material de prezentare PPT, foi flipchart, markere  

Resurse de timp 1 oră și jumătate 

 

SCENARIU: 

 

1. Moment organizatoric: salut, prezență, probleme curente, anunțarea scopului și obiectivelor 

temei. 

2. Se distribuie fiecărui părinte fișa “Sunt un părinte care …”, Anexa 1, și se solicită completarea 

acesteia individual, urmată de discuții în grupuri de câte 4 părinți; se notează pe foaie flipchart 

concluziile în grupul mare.  

3. Se solicită fiecărui părinte să completeze chestionarul din Anexa 2. Se distribuie fiecărui părinte 

chestionarul propriului copil - Anexa 3 (CARE A FOST COMPLETAT DE FIECARE ELEV ÎN 

ORA DE DIRIGENȚIE ANTERIOARĂ ȘEDINȚEI CU PĂRINȚII). Se comentează în grupuri 

de câte 4 părinți; se trag concluziile în grupul mare. 

4. Dirigintele prezintă cu ajutorul videoproiectorului materialul din Anexa 4; se discută, se trag 

concluzii. 

5. Dirigintele propune fiecărui părinte să redacteze un eseu de cel mult o pagină cu tema ”Eu și 

copilul meu”, eseu în care să se regăsească 2-3 viitoare schimbări din comportamentul lor 

survenite în urma acestei întâlniri. Sunt solicitați părinții care vor să citească eseul cu glas tare.  

6. Oferirea feedbackului de către diriginte și solicitarea feedbackului de la participanți în legătură 

cu derularea activității. 
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Anexa 1 

Sunt un părinte care … 

 

Vă rog să bifați în ce măsură sunteți de acord cu/vi se potrivesc afirmațiile de mai jos. 

 

NR. AFIRMAȚIE DA NU UNEORI 
1 Nu am timp pentru supravegherea, controlul și îndrumarea 

copilului. 

   

2 Copilul meu are nevoie de un tratament dur (pedepse, 

constrângeri). 

   

3 Sunt nervos.    

4 Sunt indiferent.    

5 Aplic elemente de educație care au reușit la alți copii.    

6 Nu țin seama de particularitățile de vârstă ale copilului – al 

meu e deștept. 

   

7 Consider că, pentru o bună educație, sunt suficiente experiența 

mea de viață și bunul simț. 

   

8 Îl controlez sever tot timpul.    

9 Amân intervenția educativă pentru când va crește mai mare.    

10 Sunt interesat mai ales de rezultatele la învățătură.    

11 Aplic mereu aceleași tehnici și metode educative.    

12 Izolez copilul de influențele exterioare familiei.    

13 De educația copilului se ocupă bunicii.    

14 Mama este singura care se ocupă de educația copilului.    

15 Secretele împărtășite de copil le spun rudelor, prietenilor celor 

mai buni. 

   

16 Colegii copilului meu care au rezultate mai bune sunt tocilari 

sau au pile. 

   

17 Pentru eșecurile copilului meu este de vină partenerul meu de 

viață. 

   

 

Anexa 2 

Nume și prenume:……………………….…………… 

 

Vă rog să completați pe liniile punctate de mai jos. 

 

1. Ce aștept eu de la copilul meu? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ce cred eu că așteaptă copilul meu de la mine? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Nu-mi place când copilul meu 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Dacă aș fi copil mi-ar plăcea ca părinții mei să 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Ce activități mi-ar plăcea să fac împreună cu copilul meu 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vă mulțumesc. 
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Anexa 3 

 

Nume și prenume:……………………….…………… 

 

Vă rog să completați pe liniile punctate de mai jos. 

 

1. Ce aștept eu de la părinții mei? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ce cred eu că așteaptă părinții mei de la mine? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nu-mi place când părintele meu 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dacă aș fi părinte mi-ar plăcea ca unul din copii mei să 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ce activități mi-ar plăcea să fac împreună cu prinții/ părintele meu 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Vă mulțumesc. 
 

Anexa 4 

 

NEVOILE ȘI CERINȚELE COPIILOR 

 

1. Fizice de bază 

 

 căldură 

 hrană 

 ocrotire fizică în fața primejdiilor 

 igienă  

 odihnă 

 

2. Afective 

 timpul acordat 

 aprobarea și compania în activitățile 

copilului 

 răbdarea 

 contactul fizic, tandrețea, admirația 

 

3. De stimulare 

 încurajarea curiozității 

 activitatea de a răspunde la întrebări 

 dezvoltarea aptitudinilor 

 

4. De securitate 

 armonie familială 

 respectarea unor reguli simple 

 îngrijire permanentă 

 mediu predictibil 

 

5. Direcționare și control 

 disciplină 

 stăpânire de sine 

 

6. Responsabilizare 

 răspunde de diferite activități din casă 

 ia unele decizii 

 este încurajat 

 este apreciat 

 

7. Independența 

 ajunge să ia propriile decizii 
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TIPURI DE RELAȚII ÎNTRE PĂRINȚI ȘI COPII 

 

POZITIVE NEGATIVE 

recunoaștere a calităților umilire permanentă 

acceptare a defectelor respingere a copilului 

îndeplinire a nevoilor de bază neglijare a nevoilor de bază 

stabilire clară a limitelor libertate totală 

căldură răceală 

afecțiune ostilitate 

respectare a individualității lipsă de respect 

 
 

UN PĂRINTE BUN 

 respectă și punctele de vedere ale copilului; 

 cunoaște permanent programul copilului; 

 stabilește un set de reguli pe care le respectă; 

 încurajează și apreciază copilul; 

 asigură o autoritate optimă; 

 oferă dragoste; 

 încurajează creativitatea, implicarea, luarea deciziilor; 

 oferă timp pentru discuții și pentru ascultarea și dezbaterea problemelor specifice; 

 glumește și încurajează exprimarea liberă; 

 stabilește un set de valori ale familiei; 

 formulează așteptări realiste; 

 este sincer; 

 își stăpânește nervii și rezolvă conflicte; 

 încurajează comportamentele bune; 

 acordă pedepse în funcție de gravitatea faptelor; 

 mănâncă, se joacă, citește, petrece timp cu copilul; 

 se autoeducă permanent. 
 

CARACTERISTICILE COPILULUI 
 

ACCEPTAT DE FAMILIE NEACCEPTAT DE FAMILIE 

original și spontan se joacă mai mult singur 

aptitudini de lider este brutal sau face pe bufonul 

are o imaginație bogată se supără când pierde și distruge 

are capacitate de a se apăra este neîngrijit și uneori murdar 

se joacă permanent cu ceilalți copii, este 

sociabil 

părinții se plâng de el 

individualitate puternică închis și necomunicativ 

are putere de concentrare autoritatea i se pare dură și ostilă 

dorește să rezolve probleme, să se afirme nu vede nimic în viitor 

construiește nu se poate concentra mult timp 
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Tipul de activitate Lectorat cu părinții 

Tema ABC-ul educaţiei: Comunicarea 

Grup ţintă 
părinţii elevilor de gimnaziu ( reprezentanţi de la toate clasele) şi 

profesori/diriginţi 

 Profesor Mîinea Cristina , Şcoala gimnazială „Sf. Nicolae”, sector 1 

 

Scop 

Exersarea spaţiului şcolii ca un spaţiu al comunicării de toate tipurile şi 

pe orice temă ce are ca nucleu educaţia în şcoală şi implicarea părinţilor 

ca parteneri activi. Prin implicare avem în vedere, pe de o parte, gradul 

de activism pe care îl manifestă părinţii în a-şi aplica drepturile şi a-şi 

onora obligaţiunile în construirea parteneriatului cu şcoala. Pe de altă 

parte, oportunităţile create de şcoală şi sprijinul acordat părinţilor pentru 

construirea unui parteneriat funcţional.  

Obiective 

 identificarea problemelor în comunicarea cu copiii; 

 cunoaşterea problemelor întâmpinate de toţi actorii educaţionali în 

comunicare; 

 exersarea lucrului în echipă.  

Rezultate aşteptate 

 depășirea barierelor comunicării între copil și părinte; 

 cunoașterea nevoilor copiilor și cunoașterea aștepărilor părinților. 

 deschidere către şcoală, schimbarea opticii vizând rigiditatea şi 

formalismul educaţiei, realizarea unor „culegeri” de sfaturi 

experimentate/ aplicate/ dovedite. 

Resurse materiale 
Metode: prezentări power-point, chestionare, fişe de lucru, parabole, 

filmuleţe internet,  conversaţia, dezbaterea, studiul de caz. 

Mijloace: videoproiector, foi flipchart,   markere,  ecusoane,  bilete. 

Resurse de timp 
2-3 ore (în funcţie de  întinderea discuţiilor iniţiale, prezentările 

echipelor, discuţiile finale) 
 

SCENARIU:   
1.Exerciţii de cunoaştere:  fiecare participant îşi va spune numele şi o particularitate de comunicare 

non-verbală caracteristică/ personală (gest, poziţie corporală, mimică etc) şi fiecare va reaminti 

informaţiile căpătate de la ante-vorbitori. 

2.Completarea “siluetei de om” desenate pe o foaie de flipchart cu postituri scrise de părinţi despre 

ideile lor privind tema. 

3.Scurtă prezentare teoretică despre comunicare. 

4.Aplicaţii tehnice privind limba şi comunicarea (Evaluare Naţională): bariere în comunicare, 

importanţa argumentării solide, a susţinerii unei idei, greşeli frecvente în rezolvarea cerinţelor la 

examene. 

5. Aplicare chestionare către participant (îmi aparţine). Anexa 1. 

6.Workshop/ ateliere de lucru: se formează 4 echipe ale părinţilor (cu reprezentanţi de la toate 

clasele gimnaziale V-VIII)  şi o echipă a cadrelor didactice; se distribuie ecusoane specifice temei 

echipei: 

- o echipă a părinţilor va prezenta în CUVINTE atributele şcolii/ profesorului ideal; 

- o echipă a părinţilor va prezenta în DESENE şcoala/ profesorul ideal; 

- o echipă a părinţilor va prezenta în FORMULE /ECUAŢII şcoala/ profesorul ideal; 

- o echipă a părinţilor va prezenta ARTISTIC  prin titluri de MUZICĂ/ FILME/ CĂRŢI şcoala/ 

profesorul ideal; 

- o echipă a cadrelor didactice va prezenta PORTRETUL familiei/ elevului ideal. 
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Fiecare echipă îşi va prezenta (pe foi flipchart) produsele finale; se discută pe seama 

modului de colaborare în echipă şi a rezultatelor chestionarului.  Fiecare echipă completează pe o 

foaie  de flipchart  ideile privind comunicarea în vederea realizării unui climat profitabil tuturor 

partenerilor educaţionali. 

7.Filmuleţe/pps-uri : se proiectează materiale existente pe internet în acord cu tema. 

8.Împrăştieri de suflet: recomandări de cărţi/filme/site-uri utile părinţilor, profesorilor, elevilor. Anexa 2. 

9. Poveşti cu tâlc – se distribuie părinţilor poveşti pentru lectura în familie 

 

Anexa 1 

Chestionar pentru părinţi   “ABC-ul Educaţiei- Comunicarea” 

1) Ce aşteptări aveţi de la şcoală? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Ce forme de comunicare cu şcoala cunoaşteţi şi aplicaţi? Cât de des? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Ce bariere de comunicare cu şcoala/ profesorii  aţi întâlnit? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Care sunt principalele subiecte aduse în discuţie? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) În ce măsură sunteţi mulţumit de întâlnirile cu dirigintele/ profesorul? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Care este opinia dumneavoastră despre starea  sistemului de educaţie? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Care sunt simptomele/ efectele acestei stări? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Ce notă acordaţi? (cu argumentare pro si contra):   

-actului didactic din şcoala noastră; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

-atitudinii copilului dvs. faţă de actul didactic; 

………………………………………………………………………………………………… 

 

-activităţii dvs. de părinte, faţă de actul didactic. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vă mulţumesc!                                                                                                
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„Împrăştieri de suflet”                                                                                                               Anexa 2 

EŞTI ÎMPREUNĂ LUCRĂTOR CU TINE ÎNSUŢI 

La o margine de lume, într-un mic orăşel mohorât, cu case cenuşii unde nu existau 

anotimpuri şi oamenii nu au văzut niciodată primăvara, a venit într-o bună zi un străin din alt 

continent şi s-a stabilit şi el la marginea sa. Oamenii din acest oraş erau negri la suflet şi pentru că 

nu aveau ferestre la inimi nu cunoşteau lumina, ei erau mereu trişti, nimic nu le ajungea, nimic nu 

era bun, mereu erau nemulţumiţi şi erau plini de pizmă şi amărăciune. 

Noul venit era vesel şi plin de mulţumire deşi nu-şi permisese să-şi construiască şi el o casă 

ci locuia cu chirie într-o mansardă. 

Văzând întunericul şi cangrena din sufletele concetaţenilor săi, noul venit îşi făcea timp în 

fiecare după masă să stea în piaţa oraşului şi să le vorbească oamenilor, despre cum sunt ceilalţi 

oameni din continentul de unde vine el, să-i înveţe şi să le arate cum pot scăpa de suferinţa care-i 

apasă. Voia de fapt să le explice că nu se poate duce lumina în casă cu oborocul, ci trebuie să-şi taie 

inimile împrejur, şi atunci lumina va intra singură. 

La început oamenii se adunau cu gramada să asculte ce avea să le destăinuie noul venit, dar 

niciunul nu a crezut în cele auzite, deoarece în mod cert nu era nimic de schimbat. Ei erau perfect 

sănătoşi şi acesta era apogeul evoluţiei lor. Ei erau aşa de când se ştiau, din generaţie în generaţie, şi 

aşa era normal pentru ei. Au văzut ei că străinul acela era foarte ciudat şi de aceea la o întrunire a 

înţelepţilor şi bătrânilor oraşului au concluzionat că omul acela musai că este nebun, ori avea ceva 

interese ascunse. 

A trecut multă vreme şi omul nostru, tot venea zilnic în piaţă şi le vorbea oamenilor deşi 

erau tot mai puţini cei ce se opreau câteva minute să îl asculte. După vreo treizeci de ani nu-l mai 

asculta nimeni ci fiecare trecea grăbit, nemulţumiţi fiindcă nu le mai ajungea timpul. Într-una din 

acele zile se apropie de acest om un copilaş de vreo zece anişori şi intră în vorbă cu bătrânul: 

- Spune-mi şi mie ce tot vorbeşti aicea? 

Bătrânul îi istorisi şi lui despre un continent necunoscut cu oameni ciudaţi, şi despre 

posibilitatea ca şi oamenii acestui orăşel să ajungă ca ei. 

- Dar este minunat! exclamă copilul. Să le spunem tuturor, mai adaugă el. 

- Copile, îl întrerupse bătrânul, eu de acum treizeci de ani le-am spus tuturor, dar oamenii nu s-au 

schimbat, însă eu am continuat să vorbesc. 

- Din moment ce nu ai încetat să le vorbeşti, crezi că îi vei schimba într-o zi, nu ? 

- Nu copile, eu nu cred că îi voi schimba 

- Dar atunci... nu are sens. Dacă nu crezi că îi vei schimba de ce le mai vorbeşti mai ales că în 

ultima vreme văd că nici nu se mai opreşte cineva să te asculte. 

- În primii zece ani le-am vorbit dorind să-i influenţez, doar, doar, se va schimba vre-unul. Acum nu 

mai vorbesc pentru ei, ci pentru mine, ca nu cumva să mă influenţeze ei pe mine şi să uit cine sunt. 

Nu poţi schimba pe nimeni, la fel cum nimeni nu poate schimba pe nimeni. Fiecare se 

schimbă pe el (pe ea) însuşi (însăşi). Este o absurditate să crezi că poţi schimba pe cineva pentru 

că nu poţi să ALEGI în locul celuilalt. Alegi doar pentru tine. 

        Totuşi ceea ce faci prin activitatea ta şi vorbele tale pot influenţa pe alţii. 

  

O reţetă în 3 paşi pentru a schimba lumea:  

1. decide cum vrei să arate lumea. 

2. tu schimbă-te ca să devii exact aşa cum vrei să arate lumea. 

3. fă tot ce poţi ca lumea (de acum) să nu te schimbe. 
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Tipul de activitate Program de consiliere-lectorat-workshop 

Tema Catalogul emoțiilor 

Grup ţintă 
părinţii elevilor de gimnaziu ( reprezentanţi de la toate clasele) şi 

profesori/diriginţi 

 Profesor Mîinea Cristina , Şcoala gimnazială „Sf. Nicolae”, sector 1 

 

Scop 

De ce?  Pentru că: 

 suntem parteneri; 

 avem aceleaşi scopuri; 

 trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide; 

 responsabilitatea noastră (în calitate de educatori şi consilieri) 

presupune nu doar să oferim cunoştinţe şi date tinerilor, ci şi să-i 

învăţăm abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă cu 

succes vieţii în lumea contemporană; 

 trebuie să ne folosim experienţa personală ca un atu; 

 într-o lume/ societate în care accentul se pune din ce în ce mai mult 

pe hârtie (hârţogărie) şi nu pe acţiune/ fapte, o lume în care dispare 

emoţia constructivă în favoarea lipsei de reacţie/ abrutizare încercăm 

să aprindem/ menţinem o scânteie/ o flacără/ o lumină pe drumul 

fiecărui copil. 

Obiective 

Ce dorim?   

  să identificăm cauzele şi efectele stărilor emoţionale trăite de copii 

pentru a reacţiona corect şi a-i ajuta dacă au nevoie; 

 să ştim să manageriem stările/ trăirile şi să le folosim în următoarele 

experienţe; 

 să fim pregătiţi să reacţionăm în folosul nostru, nu impulsiv;  

 să ne înţelegem copilul; 

 să empatizăm cu ceilalţi, să comunicăm, să ne jucăm mai mult;  

 să-i pregătim pe copii să fie capabili să se descurce oricând, oriunde;  

 să-i învăţăm să facă alegeri bune, să-şi asume decizii. 

Rezultate aşteptate 

 identificarea trăirilor, convingeri şi comportamente, relaţii 

interpersonale, rezolvarea problemelor şi decizia, ghid de 

management emoţional; 

 suntem şi reacţionăm în conformitate cu ceea ce simţim. Să eliminăm 

“distorsiunile” şi “aberaţiile” pentru o realitate cât mai atractivă. 

Resurse materiale 
Metode: prezentări power-point, chestionare, fişe de lucru, parabole, 

filmuleţe internet,  conversaţia, dezbaterea, studiul de caz. 

Mijloace: videoproiector, foi flipchart,   markere,  ecusoane,  bilete. 

Resurse de timp 
2-3 ore (în funcţie de  întinderea discuţiilor iniţiale, prezentările 

echipelor, discuţiile finale) 

 

SCENARIU: 

1. Pregătirea: în invitaţia adresată părinţilor pentru participarea la acest lectorat li se cere să 

aducă cu dânşii un obiect legat de o amintire ce a stârnit o emoţie. 

2. Prezentarea temei, obiectivelor şi a modului de desfăşurare. Lucrul în echipe: fişe de lucru. 
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3. Împărţire în 6 grupe: 3 grupe despre „EMOŢII POZITIVE - Bucurie, Dragoste, Compasiune” 

şi 3 grupe despre „EMOŢII NEGATIVE- Furie, Vinovăţie, Tristeţe”. Primesc ecusoane 

tematice (emoticoane sugestive ca mimică). 

4. Exerciţiu de spargere a gheţii: numele fiecărui participant, o emoţie pozitivă şi o emoţie 

negativă (trăită cel mai des sau recentă); se trec pe postituri şi se lipesc pe silueta unui copac 

desenat pe o foaie de flipchart. Se compară cu alegerile făcute de mine pentru numele 

grupelor. 

5. Prezentarea teoretică privind diferite emoţii pure, trăiri emoţionale (stări), trăsături de 

caracter, virtuţi. Se recomandă  invitarea consilierului şcolar care poate avea propria 

intervenţie privind tema conform experienţei profesionale. 

6. Conform fişei de lucru, participanţii povestesc pe rând, cum plasează obiectul adus în timp şi 

spaţiu (ce amintire se leagă de el) şi ce emoţie le-a stârnit atunci/acum. 

7. Participanţii scriu şi descriu, individual, 2-3 momente din viaţa personală corespunzătoare 

emoţiei tematice (din grup). Descriu  scurt: cauza(iniţiatorul), situaţia şi gândurile avute, 

consecinţe, morala/ lecţia de viaţă învăţată (utilizarea experienţei acumulate). Dicută în grup, 

fac schimb de experienţă. 

8. Realizarea unui ghid de management emoţional/ sugestii pentru „emoţia tematică” a grupului: 

modalităţi pentru creşterea sau scăderea momentelor emoţionante, alegerea răspunsului, 

acceptarea, empatia (înţelegerea celuilalt). Se pot gândi la situaţii în care au manifestat/ au 

trăit emoţia respectivă, ce consecinţe au avut manifestările lor, ce feed-back au primit din 

partea celor din jurul lor, ce sugestii pot da pentru evitarea situaţiilor nedorite sau retrăirea 

situaţiilor plăcute. Fiecare grup primeşte şi o povestire tematica sau filmuleţ educativ. 

9. Prezentarea rezultatelor finale ale grupelor 

10. Concluzii: înţelegerea emoţiilor copiilor de către părinţi, acceptarea lor, comunicarea între 

copii- părinţi. 

11. Împrăştieri de suflet: recomandări de cărţi/filme/site-uri utile părinţilor, profesorilor, elevilor. 

 

Fişă de lucru 

1.Exerciţiu: nume+emoţie    - pozitivă: 

- negativă: 

2. Povestiţi pe rând, în grup, cum plasaţi obiectul adus în timp şi spaţiu (ce amintire se leaga de el) 

şi ce emoţie v-a stârnit atunci/ acum. 

3. Scrieţi/ descrieţi, individual, 2-3 momente din viaţa dumneavoastră corespunzătoare emoţiei 

tematice. Descrieţi scurt: 

 -cauza(iniţiatorul); 

 -situaţia şi gândurile avute; 

 -consecinţe; 

 -morala/ lecţia de viaţă învăţată (utilizarea experienţei acumulate). 

4. Descrieţi/ discutaţi  în grup. 

5. Realizarea unui ghid de management emoţional/ sugestii pentru „emoţia tematică”: 

  -modalităţi pentru creşterea sau scăderea momentelor emoţionante; 

  -alegerea răspunsului; 

  - acceptarea; 

  -empatia (înţelegerea celuilalt); 

-comunicarea emoţiilor; 
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-remedierea în 

relaţia cu 

copilul.Tipul de 

activitate 

Lectorat cu părinții 

Tema 
Meseria de părinte 

Motto: „Primul profesor al copilului este însuși părintele!” 

Grup ţintă Părinții elevilor de liceu 

Profesor Dinu Aura, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, sector 3 

Scop 
Depășirea barierelor de comunicare între părinți-profesori, părinți-elevi, 

profesori-elevi 

Obiective 

 conștientizarea importanței comunicării permanente părinți-elevi; 

 identificarea problemelor în comunicarea cu copiii; 

 conștientizarea importanței urmăririi permanente a copilului de către 

părinți; 

 consolidarea legăturilor părinți-elevi, părinți-școală. 

Rezultate aşteptate 

 crearea unei personalități armonioase a elevilor; 

 dezvoltarea încrederii în sine; 

 promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituție de 

învățământ și a unei atitudini pozitive față de familie. 

Resurse materiale 
fișe, chestionare, prezentare PowerPoint, laptop, ecran de proiecție, 

videoproiector 

Resurse de timp 1 oră 

 

 

SCENARIU: 

1. Se distribuie fiecărui părinte fișa „Discursul unui adolescent despre meseria de ………” 

(Anexa 1) și se solicită acestuia să identifice meseria la care se referă adolescentul imaginar. 

2. Se citesc răspunsurile părinților (pe care le estimăm ca referindu-se la „meseria de 

profesor”) și le spunem apoi meseria „surpriză” și anume că adolescentul se referă la 

„meseria de părinte”. 

3. Se reia discursul adolescentului și se transformă fiecare afirmație într-un sfat acordat 

părinților: 

a. să își asume responsabilitatea pentru comportamentul adolescentului, acesta fiind și 

rezultatul modului în care se comportă ca părinte; 

b. să realizeze un echilibru între metodele bazate pe restricții și cele bazate pe 

recompense, astfel încât adolescentul să nu se simtă constrâns în mod exagerat, dar 

nici să fie lăsat să poarte singur povara unei prea mari libertăți; 

c. să fie consecvenți în comportamentul și regulile pe care le impun copiilor; această 

consecvență trebuie să se manifeste la ambii părinți (care trebuie să cadă de acord 

asupra regulilor și să le aplice la fel) ; 

d. să-și asculte mai întâi copilul (părerile lui, ce simte etc.) și, după ce acesta se simte în 

siguranță și iubit, abia apoi să dea sfaturi sau să aducă critici constructive; 

e. să facă efortul de a depăși grijile cotidiene de adult și să acorde un timp special 

adolescentului și nevoilor lui, ce a învățat la școală, ce prieteni și-a făcut, ce 

frământări îl macină, ce teme îl interesează; 
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f. să fie atent la felul în care adolescentul își petrece timpul liber și să-l îndrume spre 

activități care să îi formeze trăsături pozitive de caracter; 

g. să îl trateze ca pe un partener de acțiune și discuție și, atunci când îl simte pregătit, să 

îl lase să ia propriile decizii și să acționeze în baza acestora. 

4. Se distribuie părinților un chestionar (Anexa 2) care să le ofere ocazia de a reflecta cu 

privire la modul în care își îndeplinesc responsabilitățile parentale. 

5. Se inițiază o discuție constructivă cu părinții, pe problematica responsabilitățile părintelui - 

responsabilitățile copilului în vederea construirii unei relații pozitive între aceștia. La finalul 

discuțiilor li se dă părinților o fișă decupată în formă de inimă (Anexa 3) cu sfaturi pentru 

părinți și sfaturi pentru copii, subliniindu-se că „inima perfectă a unei familii” se va obține 

doar dacă cele două părți (părinți și copii) vor depune eforturi susținute și echilibrate. Se va 

sugera părinților ca jumatatea ce le revine lor să o păstreze și cealaltă jumătate să o dea 

copilului său. 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

Discursul unui adolescent 

ce vorbește despre MESERIA DE............................................... 

 

Dacă ar fi să vorbesc despre meseria lui, aș spune pe scurt următoarele: 

 

Muncește cu seriozitate pentru a mă învăța și educa. 

Îmbină utilul cu plăcutul în activitățile de învățare și educare pe care mi le oferă zilnic. 

Îmi dă o mulțime de sarcini, mai plăcute, mai neplăcute, dar toate spre folosul meu. 

Folosește o mulțime de metode de educare, unele mai dure, altele mai jucăușe, dar toate cu 

scopul de a mă forma ca om de calitate. 

Își impune să fie un exemplu pozitiv pentru ceilalți și-mi solicită același lucru și mie. 

Periodic analizează ce am învățat, dar nu ca să mă critice ci pentru a mă ajuta să progresez și 

pentru a-mi evidenția reușitele. 

În timpul său liber se gândește mereu la mine și chiar își sacrifică acest timp pentru a mă 

sprijini atunci când am nevoie. 

Se implică în a-mi oferi ocazii de a petrece constructiv timpul liber. 

Când am reușit să învăț toate lucrurile considerate de el necesare, îmi dă voie să merg mai 

departe, pe drumurile pe care mi le oferă viața. 
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      CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI                                 Anexa 2 

 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

1. Cine se ocupă în mod special de educația copilului? 

a. mama 

b. tatăl 

c. ambii părinți 

d. altă persoană (cine?...............................................) 

2. Care sunt cele mai eficiente metode pe care le folosiți cu copilul dumneavoastră pentru a-l 

educa? 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

3. Cât timp pe zi acordați copilului dumneavoastră pentru a discuta sau a face activități special 

cu acesta? 

a. mai putin de ½ oră 

b. aproximativ ½ oră 

c. ½ ora - 1 oră 

d. peste 1 oră (cât?......................................) 

4. Cum se comportă copilul dumneavoastră acasă? Descrieţi-l pe scurt. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5. Cât timp acordă copilul dumneavoastră pregătirii pentru școală? 

a. mai putin de ½ oră 

b. aproximativ ½ oră 

c. ½ ora - 1 oră 

d. peste 1 oră (cât?......................................) 

6. Cât de des îl întrebați pe copilul dumneavoastră cu privire la temele sau lecțiile pe care le 

are de învățat? 

a. foarte des 

b. des 

c. mediu 

d. rar 

e. foarte rar 

De ce?......................................................................................................................................... 

7. Ce face copilul dumneavoastră în timpul liber? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

8. Cum ați menținut până acum legătura cu școala? 

a. nu am avut timp și am venit rar la școală 

b. am aflat de situația școlară a copilului din discuțiile cu el 

c. am venit la ședințele cu părinții 

d. am menținut legătura cu dirigintele prin telefon 

e. am venit periodic la școală și am vorbit personal cu dirigintele și profesorii 

Vă mulțumim pentru colaborare! 
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Anexa 3 

 

 

 

 

 

REGULI PENTRU PĂRINȚI 

 

 Dedicați zilnic un timp special copilului 

dumneavoastră, pentru a fi cu adevărat 

aproape de nevoile și frământările lui. 

 Respectati intimitatea adolescentului; 

dați-i voie să aibă mici secrete sau zone 

din casă în care să fie doar el cu 

gândurile sale. 

 Încercați mai întâi să îl înțelegeți și abia 

apoi să vă faceți înțeles prin sfaturi și 

îndrumări. 

 Fiți deschiși față de copilul dv. și 

provocați-l pe teme diverse (serioase, 

amuzante, intime); tratați-l în aceste 

discuții ca pe un partener egal. 

 Arătați zilnic afecțiune față de 

adolescent, indiferent de 

dispoziția în care se află. 

 Tratați-vă copilul ca pe 

un tânăr adult, 

responsabil; Nu fiți 

exagerat de posesiv. 

 Dați exemple de 

comportare și 

fiți constanți în 

valorile pe care 

le promovați. 

 Desfășurați 

activități 

comune cu 

copilul  

dv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULI PENTRU ADOLESCENȚI 
 

 Nu lăsați prietenii și școala să vă acapareze tot 

timpul; acordă zilnic un timp pentru a-ți  

redescoperi părinții și invers, pentru ca ei să te 

redescopere pe tine. 

 Ascultă şi păstrează confidenţele, secretele spuse 

de părinți. 

 Fii deschis în idei și trăiri față de părinți; nu-i 

pune în situația de „ghici” ce este în sufletul tău. 

 Consultă-te cu părinții în problemele tale; 

Respectă aprecierile și evaluările părinților 

tăi, chiar dacă nu se potrivesc cu ale tale. 

 Ia inițiva de a le aduce aminte părinților 

că sunt iubiți și că, la rândul lor, te 

iubesc. 

 Acceptă constructiv supravegherea 

și grija părinților. 

 Fii tu însuți un exemplu pentru 

părinți; folosește energia pe 

care o ai în mod 

constructiv. 

 Ia TU inițiativa de a  

face ceva plăcut cu 

părinții TĂI. 
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“Poți învăța multe lucruri de la copii. Spre exemplu, poți vedea cât de multă răbdare poți să ai.” 

Franklin P. Jones 

 

“Dacă dorești progrese de la copiii tăi, lasă-te să te audă cum spui altora lucruri bune despre ei.” 

Haim Ginott 

 

 

 

 

MODULUL 3 
 

 

 

METODE DIDACTICE  

PENTRU ATELIERELE CU PĂRINȚII  
 

 

 

 

 

 

Teme propuse: 

 ”Consilierea și orientarea elevilor” 

 ”Compact discul” 

 ”Prietenia” 

 ”Hai la școală!” 

 S.O.S violența în școală 

 Comportamentul elevului de vârstă școlară mică 

 ”Catalogul vieții: Învățarea” 

 ”Să vorbim despre copii” 
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Tipul de activitate Lecție informativă pentru părinți 

Tema Consiliere și orientare școlară 

Grup ţintă părinții elevilor de liceu 

Profesor Panaite Elena Diana, Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, sector 1 

Scop 
informarea părinţilor despre activitatea de consiliere şi orientare a 

elevilor desfăşurată în şcoală. 

Obiective 

 - familiarizarea părinţilor cu conceptele de consiliere şi orientare 

şcolară; 

 - descrierea obiectivelor consilierii şi orientării şcolare; 

 - rolul şi semnificaţia activităţii de consiliere şi orientare; 

 - menţinerea unui dialog deschis diriginte – părinţi, modalitate de 

gestionare a problemelor cu care se confruntă elevii/ profesorii. 

Rezultate aşteptate 
 părinţii ştiu că există o resursă educaţională în unitatea                   

şcolară: Cabinetul de Consiliere şi asistenţă psihopedagogică. 

Resurse materiale 

prezentare PowerPoint, videoproiector, laptop, pliante oferite părinţilor, 

care conţin numele profesorului consilier, telefon, mail, program, 

serviciile oferite, oferta cabinetului (tematică). 

Resurse de timp 1 oră 

 

SCENARIU: 

1. Proiectare: tema, scopul, obiectivele, metode (studiu de caz, expunerea, tehnica Exploziei 

stelare). 

2. Anunţarea activităţii: se trec în revistă obiectivele activităţii. 

3. Organizare:  desfăşurarea întâlnirii cu părinţii 

În cadrul unei ore de dirigenţie, în prezenţa profesorului consilier, părinţii sunt invitaţi pentru a fi 

informaţi despre activitatea Cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, mai concret, 

despre rolul şi obiectivele activităţii de consiliere şi orientare şcolară a elevilor. 

I. Captarea atenţiei/definirea problemelor pentru care e necesară activitatea de 

consiliere şi orientare 

Li se prezintă părinţilor diverse probleme cu care se confruntă copii: dificultăţi de învăţare, 

absenteism, etichetare, copii cu complexe de inferioritate, stările anxioase înaintea unor examene, 

comportamente agresive în rândul elevilor, copii cu ţinuta vestimentară neadecvată, fumatul, 

drogurile etc. 

Pornind de la acestă prezentare, profesorul enumeră o serie de probleme cu care se confrunta 

elevii în zilele noastre şi face trecerea spre prezentarea temei despre care se va discuta la întâlnirea 

cu părinţii. 

II. Prezentarea temei şi a obiectivelor:   

„Tema pe care doresc s-o abordez astăzi împreună cu dumneavoastră este : „Rolul şi obiectivele 

activităţii de consiliere şi orientare a elevilor”. 

Profesorul defineşte conceptul de „consiliere şcolară”: 

Consilierea şcolară poate fi definită ca o relaţie interumană de asistenţă şi suport dintre o 

persoana specializată şi un elev/grup de elevi/părinte/profesor în scopul 

prevenirii/informării/ameliorării unei situaţii care produce un dezechilibru în funcţionarea optimă 
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a persoanei (din punct de vedere mental, emoţional, fizic şi al eficienţei în activitate) care solicită 

ajutorul. 

„Un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor, studenţilor şi 

celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi, tutori şi autorităţi 

şcolare) în vederea sprijinirii elevilor, profesorilor si părinţilor în cunoaşterea 

(autocunoaşterea) personalităţii, în orientarea (auto-orientarea) şcolară şi profesională şi, pe 

ansamblu, în creşterea eficienţei activităţii instructiv-educative” (G. Tomşa). 

Principala sarcină a consilierului este de a ajuta elevii să parcurgă paşii unui demers de 

conştientizare, clarificare, evaluare şi actualizare a potenţialului propriu şi a sistemului personal 

de valori . 

Obiective generale: 

 dezvoltarea de către elevi a unui set de abilităţi şi competenţe de: autocunoaştere şi 

dezvoltare personală (imagine de sine, stima de sine), comunicare şi abilităţi sociale şi 

emoţionale, managementul învăţării, planificarea carierei şi managementul stilului de viaţă; 

 reducerea riscului apariţiei şi dezvoltării de probleme care solicită în mod obligatoriu 

expertiza psihologului specialist; 

 favorizarea  procesului  educativ prin conturarea unor strategii de intervenţie cognitivă, 

emoţională, socială şi comportamentală, atât la nivel individual cât şi de grup.  

Profesorul consilier  aduce câteva completări, enumerând spre exemplificare câteva teme care 

sunt abordate în cadrul activităţii de consiliere şi orientare. Acestea sunt:„Cunoaşterea de sine”,  

„Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos”, „Managementul stresului”, „Managementul timpului”, 

„Consiliere în carieră”, „Oferire de sprijin şi informare părinţilor în diferite probleme legate de 

copii” etc.  

III. Discuţii şi clarificări pe baza obiectivelor enunţate 

Se va discuta despre fiecare obiectiv în parte, explicându-se sensul şi semnificaţia anumitor 

termeni: „dezvoltare personală”, „abilităţi sociale”, „abilităţi emoţionale”, „managementul 

învăţării”, „strategii de intervenţie cognitivă, emoţională, socială şi comportamentală” etc. Pe 

marginea acestor explicaţii, părinţii sunt invitaţi la discuţii, sunt încurajaţi să pună întrebări pentru o 

mai bună înţelegere a celor transmise de profesor. În cadrul expunerii, profesorul foloseşte 

exemplificări ale unor probleme frecvente cu care se confruntă elevii şi evidenţiază rolul 

profesorului – consilier şi al părinţilor în rezolvarea lor. 

Exemplificarea unei probleme:  

a. Definirea problemei:„Abandonul şcolar” 

b. Descrierea problemei  

Profesorul enumeră şi descrie situaţii de abandon şcolar existente la nivelul şcolii, 

păstrând bineînţeles confidenţialitatea informaţiilor. 

c. Identificarea factorilor care au dus la apariţia problemei 

Profesorul încearcă, folosind metoda „Exploziei stelare”, să identifice împreună cu părinţii 

factorii care au determinat şi care menţin situaţia problematică: 

- Cine este responsabil pentru abandonul şcolar? 

- Ce îi determină pe copii să abandoneze şcoala? 

- De ce abandonează copiii şcoala? 

- Cum putem interveni în rezolvarea problemei 

- Când este momentul oportun să se intervină şi în ce fel?  
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 Prin această metodă profesorul încearcă să ofere părinţilor o viziune asupra modului de 

abordare a problemelor frecvente ale şcolarilor şi asupra modalităţilor de rezolvare a acestora, 

subliniindu-se rolul activităţii de consiliere şi orientare a elevilor desfăşurată în şcoală.  

Metoda „Exploziei stelare”: 

 
Părinţii vor fi antrenaţi în discuţii şi vor învăţa cum pot să identifice şi să rezolve probleme cu 

care se confruntă copiii lor. 

d.  Identificarea alternativelor de rezolvare a problemei şi stabilirea planului de 

intervenţie 

Soluţii: 

a) dezvoltarea abilităţilor de management al stresului; 

b) însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă; 

c)  creşterea motivaţiei pentru învăţare ; 

c) oferirea de sprijin şi informare părinţilor privind dezvoltarea de abilităţi de comunicare 

eficientă cu copiii; 

d) menţinerea unei relaţii strânse, permanente părinte – şcoală (monitorizarea elevului, 

evaluarea progreselor, controlul comportamentului). 

4.Monitorizare: se va urmări în ce măsură părinţii apelează la serviciile cabinetului 

psihopedagogică privind rezolvarea dificultăţilor cu care se confruntă. 

5.Evaluare: dialog în care sunt clarificate aspecte legate de obiectivele propuse la începutul 

activităţii. 

6. Concluzii: Elevii se confruntă cu o serie de probleme care trebuie identificate şi rezolvate la 

timp, pentru a nu se ajunge la situaţii de criză, astfel profesorii trebuie să sesizeze părinţii şi 

consilierii şcolari atunci când identifică o problemă cu care se confruntă un elev. 

Trebuie să-i ajutăm pe elevi să găsească singuri soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Este nevoie de specialişti care să desfăşoare la nivelul fiecărei şcoli activităţi de consiliere şi 

orientare şcolară. Atât profesorul psiho-pedagog sau consilierul şcolar, cât şi părinţii trebuie să 

asigure elevilor suport moral şi informaţional în ceea ce priveşte situaţiile problematice cu care se 

confruntă; 

Este nevoie de o strânsă relaţie: părinte---elev---şcoală---profesor/diriginte/consilier. 

 

 

CÂND? 

PROBLEMA 

 

CE? 

 

CINE? 

DE CE? CINE? 
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Tipul de activitate Întâlnire cu părinții 

Tema Compact discul 

Grup ţintă pǎrinții și elevii clasei a VI-a 

Profesor Marian Magdalena, Școala Gimnazialǎ nr. 127 , sector 5 

Scop 
 Facilitarea comunicǎrii familiilor elevilor clasei ȋntre ele și cu propriii 

copii. 

Obiective 

 prezentarea cuvȃntului de bun-venit pentru fiecare pǎrinte, cuvȃnt 

pregǎtit de propriul copil; 

 prezentarea pǎrinților. 

Rezultate aşteptate 
 pǎrinții se vor cunoaște mai bine ȋntre ei; 

 comunicarea cu propriii copii se va ȋmbunǎtǎți. 

Resurse materiale o cutie de CD-uri goalǎ pentru fiecare copil. 

Resurse de timp 1 oră 

 

PREGĂTIRI PREALABILE: 

  Profesorul discutǎ cu elevii despre importanța pregǎtirii momentului de bun-venit pentru 

pǎrinții care participǎ la ȋntȃlnirea informativǎ ce le este destinatǎ. 

  Fiecare elev pregǎtește, urmȃnd pașii prezentați ȋn fișa de lucru, o cutie de CD-uri care are 

drept temǎ membrii din familia sa care vor asista la ȋntȃlnire. 

 

SCENARIU: 

1. Prezentarea: Profesorul diriginte menționeazǎ faptul cǎ elevii au pregǎtit o activitate de primire a 

pǎrinților care va permite o mai bunǎ cunoaștere a pǎrinților și, mai ales, sǎ vadǎ dacǎ sunt 

capabili sǎ se recunoascǎ. Explicǎ faptul cǎ, ȋn prealabil, fiecare elev a pregǎtit o cutie cu CD-uri 

care are drept temǎ unul sau mai mulți membri ai familiei sale care participǎ la ȋntȃlnire. Titlul 

CD-ului și cele cinci cȃntece pe care le conține vorbesc, dupǎ caz, despre tatǎl, mama sau cei doi 

pǎrinți ai elevului. Plecȃnd de la titluri, pǎrinții trebuie sǎ ghiceascǎ care disc le este consacrat. 

2. Explorarea: Dirigintele alege la ȋntȃmplare o cutie de CD-uri, citește cu voce tare titlurile 

cȃntecelor pe care le cuprinde și titlul dat CD-ului, apoi le cere pǎrinților, care cred cǎ CD-ul le 

este destinat, sǎ ridice mȃna. 

Dirigintele cere pǎrinților care au ridicat mȃna sǎ-și spunǎ numele, apoi indicǎ dacǎ rǎspunsul 

este bun. Dacǎ rǎspunsul este afirmativ, cere elevului care a pregǎtit discul sǎ-l ȋnmȃneze el 

ȋnsuși destinatarului. Îi invitǎ apoi pe pǎrinți sǎ citeascǎ cuvȃntul de bun-venit care se aflǎ ȋn 

interiorul cutiei.  

În cazul ȋn care pǎrinții cǎrora le este destinat CD-ul nu se recunosc, acesta este pus deoparte. 

Dupǎ ce toate discurile au fost prezentate o datǎ, se revine la cele puse deoparte. O ultimǎ șansǎ 

este datǎ pǎrinților care nu s-au recunoscut. Dacǎ rateazǎ și de aceastǎ datǎ, discurile le vor fi 

ȋnmaȃnate la sfȃrșitul reuniunii. În schimb, trebuie sǎ le prezinte copiilor scuze originale și cu 

umor ȋn fața tuturor. 

3. Profesorul diriginte explicǎ pǎrinților cȃt de mult apreciazǎ copiii faptul cǎ pǎrinții și-au fǎcut 

timp pentru a asista la ȋntȃlnirea de astǎzi și cǎ activitatea derulatǎ s-a dorit a fi o modalitate de a 

le semnala asta. Profesorul diriginte le mulțumește copiilor pentru timpul și energia consacratǎ 

pregǎtirii activitǎții. 



MODULUL 3 - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - „PARTENERIAT ȘCOALĂ - FAMILIE” 

51 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Materiale necesare: 

-o cutie de CD-uri goalǎ; 

-hȃrtie, carton, foarfecǎ, creioane colorate, carioca. 

 

Pagina titlu: 

 Decupeazǎ un pǎtrat cu latura de 12 cm din hȃrtie albǎ sau coloratǎ care va servi la 

confecționarea paginii de gardǎ a cutiei de CD. Aceastǎ paginǎ va conține titlul albumului. Acest 

titlu trebuie sǎ facǎ aluzie la persoana cǎreia ȋi este destinat. În aceastǎ fazǎ copilul ȋși poate permite 

sǎ fie destul de general. Titlul poate fi ȋnsoțit de un element vizual: desen, mesaj, colaj. Elementul  

vizual ar putea, de exemplu, sǎ facǎ referire la obiecte, locuri, activitǎți care au avut o semnificație 

aparte pentru persoanele cǎrora le este dedicat CD-ul. Atunci cȃnd pagina de gardǎ este gata se pune 

ȋn cutia de CD-uri. 

Cuprinsul: 

 Se decupeazǎ al doilea pǎtrat cu latura de 12 cm, din hȃrtie albǎ sau coloratǎ, care va servi la 

confecționarea cuprinsului. Pe aceastǎ paginǎ se vor regǎsi titlurile celor cinci cȃntece care fac parte 

din album. Aceste titluri ar trebui sǎ conținǎ suficiente indicii pentru ca persoana sǎ se recunoascǎ. 

Trebuie sǎ existe mai multǎ precizie decȃt ȋn titlu. 

 În josul paginii se va trece numele copilului și numele persoanei/ persoanelor cǎrora le este 

destinat. 

 Cuprinsul se introduce ȋn cutie pe verso. 

 

Cuvȃntul de bun-venit: 

 Din carton se decupeazǎ un cerc de dimensiunea unui CD. Pe acesta se noteazǎ cuvȃntul de 

bun-venit, prin care se mulțumește pǎrinților pentru prezența la ȋntȃlnire și le semnaleazǎ 

atașamentul fațǎ de ei. 

 Se semneazǎ și se introduce ȋn cutie. 
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Tipul de activitate Atelier cu părinții și elevii 

Tema Prietenia 

Grup ţintă părinţi/ elevi clasa a X-a 

Profesor Aștelian Carmen Raluca, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”,  sector 3 

 Scop Explorarea aspectelor variate legate de  prietenie. 

Obiective 

 asimilarea unor criterii de alegere corectă a unui prieten adevărat; 

 argumentarea rolului şi a valorii prieteniei; 

 dezvoltarea abilităţii personale de a întreţine relaţii stabile şi 

profunde de prietenie. 

Rezultate aşteptate 

 accesul la patrimoniul de înţelepciune al umanităţii (citate celebre), 

prin receptare, dar şi interpretare; 

 depășirea barierelor comunicării între copil și părinte. 

Resurse materiale 

bileţelele pentru lucrul în echipă, fişele pentru lucrul individual, tabla sau 

de preferat, videproiector şi laptop, documentele electronice de prezentat, 

obiectele pentru jocul de la punctul 3a, posterul cu Ahile şi Patroclu 

(pentru cazul în care nu există videoproiector) 

Resurse de timp 50 minute 

 

SCENARIU: 

1. Captarea atenţiei 

- se prezintă un citat incomplet (scris în prealabil pe tablă sau afişat pe ecran, cu ajutorul 

videoproiectorului) şi li se solicită descoperirea cuvântului-cheie care lipseşte:  

„_________________ face bucuriile de două ori mai mari şi necazurile de două ori mai mici.” 

(Francis Bacon) 

 

2. Anunţarea temei şi a obiectivelor vizate 

a. Metoda ciorchinelui. Se scrie în centru cuvântul-cheie PRIETENIA, apoi pe unul dintre primele 

„boabe” ale ciorchinelui se scrie „DEFINIŢIA (Ce presupune prietenia?)” . Li se cere părinților/ 

elevilor să sugereze şi ei alte aspecte legate de prietenie, care ar putea fi tratate în această lecţie. 

Aspectele respective (ROLUL PRIETENIEI, CE AVEM ÎN COMUN, EXEMPLE CELEBRE) se 

notează pe „boabele” mari ale ciorchinelui. (Anexa 1). 

b. Descoperirea obiectivelor lecţiei, prin conversație deschisă: să cunoască mai multe despre 

prietenie, să înțeleagă esența prieteniei, să-şi formeze criterii de alegere a unor prieteni adevăraţi, 

să-şi dezvolte abilitatea personală de a întreţine relaţii stabile şi profunde de prietenie etc. 

 

3. Abordarea propriu-zisă a temei 

a. Definiţia (Ce presupune prietenia?) 

- lucru pe echipe mixte părinți/ elevi (şapte echipe, fiecare cu câte un citat): căpitanul echipei 

extrage un bileţel cu un citat şi rezolvă cerinţele împreună cu colegii de echipă, comunicând apoi 

concluziile în faţa clasei. Pe măsură ce se prezintă aceste concluzii (devotament, stabilitate, 

sinceritate, încredere, comunicare perfectă, reciprocitate, înţelegere), profesorul diriginte 

completează ciorchinele. 

Cerinţa de pe bileţel este: 

Găseşte un cuvânt/o locuţiune care să răspundă la întrebarea „Ce presupune prietenia?”, pornind 

de la citatul de mai jos. Argumentează alegerea făcută. 
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Citatele de pe bileţele sunt: 

 „Prietenul sigur îl cunoști în împrejurări nesigure.” (Cicero) 

 „Timpul verifică prietenii aşa cum focul verifică aurul.” (Menandru) 

 „Nimic nu e mai amar decât otrava prieteniei false.” (Emil Gârleanu) 

 „Prietenia sfârșeste acolo unde începe neîncrederea.” (Seneca) 

 „Există un stadiu în prietenie unde nu mai e nevoie să vorbești spre a te 

înțelege, nici să te sfătuiești spre a acționa în comun.” (Nicolae Titulescu) 

 „Nu îți petrece timpul cu cineva care nu e dispus să și-l petreacă cu tine.” 

(Gabriel Garcia Marquez) 

 „Prietenia nu poate fi dusă mai departe dacă nu suntem în stare să trecem peste 

mici greşeli.” (Jean de la Bruyère) 

- joc. Pe catedră sunt prezentate câteva obiecte: o carte, o eşarfă, un stilou, un ceas, un DVD cu un 

joc video, un ursuleţ de pluş, un fular etc. Elevii sunt invitaţi să aleagă obiectul care ar reprezenta 

un cadou potrivit pentru cel mai bun prieten/ cea mai bună prietenă şi apoi să argumenteze alegerea 

făcută. Astfel, se ajunge la concluzia că o altă componentă a unei relaţii de prietenie autentică este 

cunoaşterea celuilalt. Se notează acest lucru pe schema ciorchinelui. 

b. Rolul prieteniei 

- fişă de lucru individuală (Anexa 2). Se corectează oral şi se completează ciorchinele. 

c. Ce au în comun prietenii? 

- prin conversaţie, se vor trage concluzii pe care le vom nota apoi în schema ciorchinelui: vârste 

apropiate, pasiuni, principii, aspiraţii personale etc 

d. Exemple celebre de prietenie 

- participanților le este prezentată (fie sub formă de poster, fie afişată pe ecran cu ajutorul 

videoproiectorului) imaginea de pe un vas antic (aprox. anul 500 î.Hr.) reprezentându-l pe Ahile 

pansându-l pe Patroclu, după o bătălie în care acesta fusese rănit (Anexa 3). Se va citi cu voce tare 

fragmentul din „Iliada” lui Homer care exprimă durerea lui Ahile la aflarea veştii că Patroclu fusese 

ucis în luptă. Se pune în evidenţă faptul că iată, din cele mai vechi timpuri, prietenia a reprezentat 

pentru oameni o valoare importantă. 

 

4. Sinteza temei abordate 

- se urmăreşte încă o dată „ciorchinele” realizat în timpul lecţiei, pornind de la capitolele mari 

(Definiţia, Rolul, Ce avem în comun, Exemple celebre) şi continuând cu ramificaţiile fiecărui 

capitol; 

- dacă timpul permite, se poate folosi prezentarea existentă pe Youtube, la link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=_nhSiytv1e8&list=RDQJbOmaTyj1E. Se comentează 

conţinutul acestui material. 
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Anexa 1 

METODA CIORCHINELUI 
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Anexa 2 

FIŞA DE LUCRU INDIVIDUALĂ 

 

Completează sintagmele din prima coloană, apoi realizează corespondenţe: 

 

Rolul prieteniei Citate 

 

împlinirea statutului de fiinţă __________ 

 

 

„Fericiți cei a căror inimă cunoaște pasiunea 

prieteniei. Numai ea știe să ne facă 

singurătatea mai puțin ucigătoare și viața 

suportabilă.” (Panait Istrati) 

 

 

nevoia de __________________ 

 

 

„Nu merită să trăiască cine nu are măcar un 

singur prieten” (Democrit) 

 

 

sprijin în momente _____________________ 

 

 

„Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe 

cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine 

însuţi?” (Cicero) 

 

 

nevoia omului de a se percepe 

_______________ prin ochii prietenului său 

 

 

 

„Cel mai greu lucru într-o prietenie nu stă în 

a ne dezvălui defectele în faţa unui prieten, ci 

în a-l face să şi le vadă pe ale lui.” 

(La Rochefoucauld) 

 

 

o măsură a valorii omului 

 

 

„Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i 

spui cât ești de fericit sau de trist.” 

(Panait Istrati) 

 

  

„Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar 

dacă stăpâneşte toate bunurile 

lumii.”(Aristotel) 

 

  

„Cel care n-a simţit niciodată farmecul unei 

prietenii sincere şi dezinteresate nu cunoaşte 

toată fericirea pe care un om o poate primi de 

la alt om.” (Jung) 
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Anexa 3 

 

AHILE ŞI PATROCLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„pe el [pe Ahile] îl acoperă norul durerii 

Neagră cenuşă împumnă şi-o-mprăştie-n capu-i sluţindu-şi 

Mândrul obraz şi se umple de ea strălucita lui haină, 

Însuşi în pulbere apoi, cât este de mare, se-ntinde, 

Părul şi-l smulge cu mâinile schimonosindu-l. [...] 

- Mamă iubită, e drept că pe voie făcutu-mi-a Zeus; 

Ce-mi foloseşte de-acum dacă dus îmi e scumpul tovarăş, 

Bunul Patroclu, la care ţineam ca la niciun prieten, 

Ba ca pe sine-l iubeam.” (Homer, Iliada, cântul XVIII) 
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Tipul de activitate Atelier cu părinții 

Tema Hai la școală! 

Grup ţintă părinţii elevilor 

Profesor Ciocaru Luminița, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”,  sector 3 

 
Scop 

Stabilirea modalităților de implicare a părinților în viața școlii pentru a 

contribui la educația propriilor copii. 

Obiective 

 asigurarea educației elevilor prin stabilirea unei relaţii de încredere 

între școală şi familie; 

 folosirea de către părinţi a unor strategii eficiente pentru înlăturarea 

barierelor de comunicare școală-familie, părinte-copil; 

Rezultate aşteptate 

 prin participarea la atelier se va reuși angajarea părinților și școlii 

într-o relație autentică și pozitivă; 

 părinții vor deveni parteneri activi și nu doar spectatori la procesul 

educațional și la ce se întâmplă în școală. 

Resurse materiale fişe de lucru, foi de flipchard, markere, tablă, videproiector, laptop, etc 

Resurse de timp 50 minute 

SCENARIU: 

1. Când școala, familia și comunitatea colaborează, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 

pentru a avea succes în viața de zi cu zi. Studiile arată că o astfel de colaborare îmbunătățește 

prezența la școală a elevilor și performanța școlară a acestora (Henderson, Mapp, 2002; Boethel, 

2004). 

2. Participanții sunt împărțiți aleatoriu în șase echipe. Fiecare echipă primește „Hexagonul 

motivației” (Anexa 1). Se discută relația dintre școală și familie pentru o implicare activă în educația 

copiilor. Leaderul fiecărei echipe prezintă concluziile și răspunsurile la următoarele întrebări: Ce se 

învață la școală este de folos? De ce copilul meu studiază calificarea respectivă? Cum se obține 

succesul? Unde studiază? Când nu învață ce se întâmplă? Cu cine lucrează în echipă? 

Se analizează răspunsurile, iar profesorul diriginte, pe o foaie de flipchard, elaborează un plan de 

acțiune, în șase pași, pentru implicarea activă a părinților în viața școlii, privind educația elevilor. 

3. Fiecare echipă primește „Papionul” (Anexa 2). Fiecare echipă primește un papion cu un mesaj 

pozitiv și un papion cu un mesaj negativ. Se discută barierele în comunicare, temerile care conduc 

la conflicte sau ceea ce facilitează respectul, buna comunicare, înțelegerea.  

Se analizează răspunsurile, iar profesorul diriginte, pe o foaie de flipchard, identifică factorii care 

facilitează sau blochează comunicarea dintre școală-familie și părinți-elevi.  

4. Strategiile uzuale de implicare a părinților în viața școlii presupun participarea acestora la 

activități realizate în clasă, în excursii, la bibliotecă etc. Uneori profesorii diriginți știu puține 

lucruri despre părinți, fiind necesară inițierea unei comunicări pro-active. Nu este suficient să fie 

invitați să se implice, chiar sunt necesare eforturi active de a ajunge la ei. Atunci când se fac eforturi 

reale nivelul socio-economic și nivelul educațional al părinților devin factori secundari în dorința 

lor de a participa la viața școlii. Părinții au abilități și talente, iar odată cu descoperirea și 

valorificarea lor, crește încrederea în ei înșiși și în abilitatea lor de a-și sprijini copii în activitățile 

școlare. 

5.Concluzie: Când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față mai bine cerințelor 

școlare, iar școala se dezvoltă. 
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Anexa 1 

HEXAGONUL MOTIVAȚIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

PAPIONUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAJ POZITIV MESAJ NEGATIV 

LUCREZI FOARTE FRUMOS ÎNTOTDEAUNA GREȘEȘTI 

AM ÎNCREDERE ÎN TINE NU TE APRECIEZ 

EȘTI EXTRAORDINAR(Ă) MĂ ENERVEZI 

ÎMI PLACE DE TINE NU TE ASCULT 

EȘTI DE APRECIAT TE URĂSC 

MEREU ZÂMBEȘTI EȘTI NESUFERIT(Ă) 

 

 

 

 

ȘCOALA 

FAMILIA 

 

CÂND? 

 

   CE? 

    DE 

    CE? 

 

UNDE? 

 

  CUM?    CU 

CINE? 
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Tipul de activitate Discuții libere cu părinții 

Tema 
S.O.S. violența în școală 

Motto:”Brutalitatea se naște din frică“ (Nicolae Iorga) 

Grup ţintă Părinții elevilor clasei a X-a  

Profesor Liurcă Valentina, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3 

Scop Părinții să identifice formele de violență din școală și cauzele acestora. 

Obiective 

 identificarea tipurilor de violență școlară; 

 identificarea cauzelor diverselor tipuri de violență școlară; 

 formularea de opinii în legătură cu violența școlară; 

 identificarea de acțiuni inițiate de către părinți pentru reducerea 

violenței școlare; 

 stabilirea de activități de colaborare școală-părinți pentru prevenirea 

și diminuarea violenței școlare. 

Rezultate aşteptate  reducerea, diminuarea și prevenirea violenței școlare. 

Resurse materiale film, fotografii, fișe de lucru, flipchart chestionar 

Resurse de timp 1 oră sau o oră și jumătate 

  

SCENARIU: 

1. Forme de violență școlară. Profesorul care coordonează lectoratul îi invită pe părinți să 

vizioneze un film care redă sugestiv forme diverse ale violențelor, apoi distribuie fișele de 

lucru și solicită fiecărui părinte prezent să identifice forma de violență din fiecare imagine 

din fișa de lucru (Anexa 1). Se trasează pe flipchart mai multe coloane în care se înscriu 

formele de violență identificate și au loc discuții și comentarii. 

2. Dezbatere. Profesorul care coordonează lectoratul solicită părinților să identifice care 

este cea mai periculoasă formă de violență pentru climatul psiho-social din școală și pentru 

propriul copil și să argumenteze ideile pe care le susțin. Profesorul concluzionează care este 

cea mai periculoasă formă de violență identificată de către părinți. 

3. Cauze ale violenței școlare. Este prezentat un caz de violență pretrecut în școală sau 

unul prezentat în mass-media, iar părinții sunt solicitați să identifice cauzele cele mai 

importante care l-au determinat, iar pe măsură ce ei numesc respectivele cauze, ele sunt 

scrise pe flipchart. 

  Se pot identifica: comunicare defectuoasă sau o lipsă de comunicare, dificultăți economice, 

traume provocate de alte agresiuni, violență în familie, discriminare de diverse tipuri, 

necunoașterea legii penale, promovarea excesivă a violenței în mass-media. 

4. Moment de reflecție. Părinților participanți la lectorat li se cere să noteze pentru ei 

înșiși care dintre cauzele menționate poate afecta propriul copil și să se gândească cum pot 

să intervină pentru a împiedica acțiunea cauzei pe care au identificat-o. Fiecare participant o 

poate păstra sau o poate înmâna profesorului cooronator. 

5. Evaluarea activității. Profesorul le solicită participanților să completeze chestionarul 

de evaluare a activității (Anexa 2) și își expimă speranța că lectoratul a fost un câștig pentru 

cei prezenți. 
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Anexa 1 

 

Fișa individuală de lucru 

 

1. Identificați formele de violență ilustrate de imaginile prezentate. 

- Imaginea 1   forma de violență............................................ 

- Imaginea 2   forma de violență............................................ 

- Imaginea 3   forma de violență............................................. 

- Imaginea 4   forma de violență............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analizați fiecare caz de violență în parte și identificați cauza cea mai importantă care l-a 

determinat. 

Anexa 2 

Chestionar de evaluare a activității 

 

1. Numiți un aspect care v-a plăcut la activitatea la care ați participat. 

.................................................................................................................................................... 

2. Numiți un aspect care nu v-a plăcut la activitatea la care ați participat. 

.................................................................................................................................................... 

3. Cum vă gândiți să sprijiniți școala pentru prevenirea și reducerea violenței școlare? 

.................................................................................................................................................... 

4. Considerați că a fost utilă activitatea desfășurată? 

a) Da. De ce? ........................................................................................................................... 

b) Nu. De ce? ........................................................................................................................... 

5. Ce sugestii aveți pentru alte activități organizate cu părinții? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Tipul de activitate Discuţii interactive părinţi-învăţător 

 

Tema Comportamentul elevilor de vârstă școlară mică 

Grup ţintă Părinții elevilor clasei a III-a 

Profesor Curea Cristina, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, sector 3 

 

Scop 

Părinții să înțeleagă momentul de criză prin care trec copiii lor în jurul 

vârstei de 9 ani și să găsească soluții pentru a se apropia de aceștia 

încurajând independența și cooperarea. 

Obiective 

 identificarea momentului de criză din jurul vârstei de 9 ani; 

 enumerarea cauzelor care pot genera schimbări în comportamentul 

unui copil; 

 acceptarea tendinței copiilor de a ascunde părinţilor adevărul – 

descoperirea conjuncturilor declanşatoare; 

 înțelegerea motivului principal care declanşează apariţia minciunii: 

teama copiilor de pedeapsă; 

 identificarea soluţiilor cât mai variate şi cât mai apropiate de modul 

în care părinţii pot ajuta copii să treacă prin acestă perioadă dificilă. 

Rezultate aşteptate 
 apropierea față de propriul copil; 

 îmbunătățirea relațiilor în familiile elevilor. 

Resurse materiale pliante care să cuprindă informaţii pentru părinţi, joc de rol 

Resurse de timp 1 oră și jumătate 

SCENARIU: 

1.  Se  comentează cu părinții pe tema comportamentului unui copil de 9 ani printr-un 

exemplu: 

Andrei are acum 9 ani. Întotdeauna a fost un copil cuminte și un elev docil. Într-una din zile, 

părinții lui mi-au povestit despre schimbarea de comportament a copilului lor, cum că Andrei a 

început brusc să fie încăpățânat, refuză să iasă la plimbarea obișnuită prin parc cu familia și se 

poartă destul de impulsiv. Doamna profesoară de limba italiană se plânge și ea: Andrei a fost 

mereu un ajutor la orele mele, acum însă nu este atent la explicații și face tot felul de lucruri care 

distrag atenția celorlalți colegi. Până și scrisul din caiete s-a schimbat, este din ce in ce mai 

mărunt și mai înghesuit. Însă, după câteva luni, spre sosirea primăverii, comportamentul lui Andrei 

se liniștește și trece de această criză. Revine la acel Andrei pe care îl știu dintotdeauna. 

La această vârstă, copilul trece printr-o perioadă  asemănătoare cu ceea ce în Biblie se numește 

Alungarea din Paradis. Acum el simte că pierde lumea minunată a copilăriei în care toți îl iubeau și 

îl răsfățau, în care lumea era frumoasă și cei din jurul lui îl protejau. Deodată, el se simte singur și 

înstrăinat, al nimănui. Își dorește să fie din nou copil iubit ca la grădiniță, însă acum este elev, 

merge la școală, are teme de rezolvat, are responsabilități, iar părinții așteaptă mult mai multe de la 

el. În sufletul lui își dorește dragostea noastră, a adulților, în timp ce noi discutăm despre îndatoriri 

și responsabilități. Astfel apare criza singurătății unui copil de 9 ani care generează o schimbare în 

dezvoltarea personalității copilului care duce la comportamente schimbătoare și neașteptate. Are 

foarte mare nevoie de tine și de afecțiunea ta, chiar dacă este mai independent și cu un grad de 

maturitate mai mare decât înainte. La această vârstă, un copil inteligent poate să analizeze 

comportamentul unui adult, părinte sau profesor, pentru a urmări cu atenție felul de a fi al acestuia. 

Momentul de la 9 ani (9 ani şi 4 luni) este esenţial în dezvoltarea copilului. Putem spune că 

până aici ţine copilăria cu poveştile ei, cu inocenţa specifică, cu frăţiorul adus de barză şi cu Moş 

Crăciun. În acest moment, numit în pedagogia Waldorf  RUBICON, copilul face un pas fără de 

întoarcere, se detaşează de cei din jurul lui. De acum înainte va fi el, pe de o parte şi ceilalţi, pe de 

altă parte. După momentul Rubiconului, care apare mai mult sau mai puţin pregnant, ca o mică 

încăpăţânare, elevul poate aborda altfel şcoala, începând primele elemente de gramatică, geometrie, 

geografie și istorie locală. 
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2. Se distribuie fiecărui părinte fișa  cu citatul din cartea „Părinţi străluciţi, profesori 

fascinanţi”, de Augusto Cury și se solicită acestora să identifice comportamentele pe care le 

recunosc în relația cu propriul copil. 

În cartea „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi”, autorul Augusto Cury subliniază că  părinţii 

buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească. Vechile corecţii şi 

binecunoscutele predici nu mai funcţionează. Când deschideţi gura să repetaţi acelaşi lucru, 

declanşaţi un resort din subconştient care deschide anumite arhive ale memoriei, ce conţin critici 

mai vechi. 99% din criticile şi corecţiile părinţilor sunt inutile în influenţarea personalităţii tinerilor. 

A-ţi surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se aşteaptă. De exemplu: copilul a 

ridicat glasul la voi. Se aşteaptă să ţipaţi şi să-l pedepsiţi. Dar puteţi începe prin a tăcea şi a vă 

relaxa, apoi puteţi spune:”Nu mă aşteptam să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-

ai provocat-o, eu te iubesc şi te respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se gândească. 

Părinţii buni spun: „Greşeşti”; părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai despre comportamentul 

tău?” „Gândeşte înainte să reacţionezi”. 

3.  Se discută răspunsurile părinților pentru a înțelege că familia este unul din factorii care 

prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un 

climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor. Deoarece cea mai mică tulburare care apare în 

echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor, trebuie să acordăm o deosebită 

importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar fi: iubirea tiranică a părinţilor pentru copii, care 

determină dependenţă exagerată şi astfel imaturitate, ambivalența afectivă manifestată fie prin 

acordare neechilibrată a afecțiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără) 

sau neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi 

demonstrează), dar și indiferenţa afectivă manifestată prin deprivare maternă/ paternă prin divorţ 

sau absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru 

copil). 

Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B.Hurlock au demonstrat că cea mai bună 

metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp ce cearta, 

bătaia, critica dacă sunt continue se soldează cu destructurări ale personalităţii, chiar cu nesupunere 

în faţa autorităţii, iar cea mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este 

nepăsarea, ignorarea, pentru că aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi 

se soldează cu sentimentul izolării şi nepăsării. 

4. Joc de rol. Părinții vor forma perechi jucând roluri diferite, unul va fi copilul, celălalt va fi 

copilul care a mințit. Părintele va încerca să afle adevărul și cauza care a dus la minciună. Apoi se 

vor schimba rolurile. La final se vor enumera câteva idei despre cum ne putem ajuta copilul care 

trece printr-o asemena perioadă în dezvoltarea lui. 

 Metode prin care poti să îți ajuți copilul: 

– Citește-i, e foarte important la această vârstă! 

– Încurajează-l să facă multe sporturi și să aibă parte de multă activitate fizică! 

– Găsește mici momente de distracție pe care să le inserezi în rutina săptămânală! 

– Oferă-i mult timp liber în care să inventeze jocuri și activități pe placul lui! 

5. Concluzii: Copiii care au observat prea mult din nesiguranța adulților, îngrijorare la cea mai 

mică indispoziție, cedare la fiecare mic capriciu și altele de acest fel, pot să treacă la această vârstă 

printr-o criză, ușor de remarcat, care se manifestă prin accese de frică, răbufniri de furie, provocări 

sau alte moduri de comportamente surprinzătoare. Părinții trebuie să fie mai deschiși spre dialog, să 

îndrume copii atunci când aceștia au nevoie și să încurajeze comportamentele pozitive. 

Încheierea 

Ce părere au părinţii despre cele discutate în această zi? 

Au învăţat ceva nou despre ei sau despre copiii lor? 

Vor completa următoarele fraze: 

În această întâlnire am aflat despre copilul meu că .... 

Nu m-am aşteptat să ... 

Acum mă simt mult mai ... 
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Tipul de activitate Atelier cu părinții 

Tema 

Catalogul vieții: Învățarea 

Motto: „Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi pe alţii ceea ce ştii, îi 

înveţi ceea ce eşti.” - Jean Jaures 

Grup ţintă 
părinţii elevilor de gimnaziu ( reprezentanţi de la toate clasele) şi 

profesori/diriginţi 

 Profesor Mîinea Cristina , Şcoala gimnazială „Sf. Nicolae”, sector 1 

 

Scop 

Familiarizarea părinţilor cu termeni curriculari şi tehnici de învăţare 

pentru înţelegerea situaţiilor similare ale copiilor şi evaluare în 

cunoştinţă de cauză a modului de implicare a copiilor în activitatea 

educaţională; ghid de învăţare. 

Obiective 

 identificarea stilurilor de învăţare; 

 cunoaşterea factorilor (interni şi externi) care permit o învăţare 

eficientă; 

 familiarizarea cu termeni curriculari; 

 exersarea lucrului în echipă; 

 conştientizarea importanţei urmăririi permanente a activităţii de 

învăţare a copilului de către părinţi; 

 consolidarea legăturilor elevi-părinţi, părinţi-şcoală. 

Rezultate aşteptate 

 deschidere către şcoală, schimbarea opticii vizând rigiditatea şi 

formalismul educaţiei, realizarea unui ghid de învăţare eficientă în 

urma experimentării. 

Resurse materiale 
Metode: prezentări power-point, chestionare, fişe de lucru, parabole, 

filmuleţe internet,  conversaţia, dezbaterea, studiul de caz. 

Mijloace: videoproiector, foi flipchart,   markere,  ecusoane,  bilete. 

Resurse de timp 
2-3 ore (în funcţie de  întinderea discuţiilor iniţiale, prezentările 

echipelor, discuţiile finale) 

 

SCENARIU: 

 

1.Exerciţii de cunoaştere: fiecare participant îşi va spune numele şi lucrul la care se pricepe 

(aptitudine, hobby, deprindere, orice din orice domeniu). 

2.Scurtă prezentare a noţiunilor teoretice privind învăţarea: factori  determinanţi, tipuri de învăţare, 

stiluri de învăţare, tehnici de învăţare, strategii.  Se distribuie ecusoane specific tematiciilor grupelor 

(pentru stabilirea componenței grupelor). 

3. Work-shop pe echipe cu câte o temă de învăţare. 

Se formeaza 6 echipe de lucru  cu nume sugestive temei: 

Echipa “POEZIE ARMONIOASĂ” va primi poezia “Toamna în parc” de George Topârceanu. 

Echipa “POEZIE ANEVOIOASĂ” va primi poezia “Îngerul cu o carte în mână” de Nichita 

Stănescu. 

Echipa “LIMBA STRĂINĂ CUNOSCUTĂ” va primi o scurtă poezie în limba engleză (şi cuvinte 

de dicţionar). 

Echipa “LIMBA STRAINĂ NECUNOSCUTĂ” va primi un text în limba rusă, dar şi tot alfabetul 

rus, expresii uzuale, pronunţie. 
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Echipa “TEHNICA PENTRU TOŢI” va primi o scurtă lecţie de fizică: Legea lui Arhimede, cu 

enunţ, formulă, factori care influenţează, aplicaţii ale legii. 

Echipa “TEHNICA ABSTRACTĂ” va primi un text lung din pedagogie cu explicaţii, principii 

didactice. 

Fiecare echipă are la dispoziţie un interval de timp pentru a învăţa “lecţia“ existentă la masa 

fiecarui grup apoi, un reprezentant o va prezenta în faţa celorlalte grupe. 

În urma discuţiilor în echipe (conform fişei existente), ajutându-se de întrebări dar şi de 

propria experienţă, în conformitate cu stilul de învăţare descoperit, se realizează un ghid de învăţare 

eficientă. 

  În funcţie de timp sau de dorinţa complicării jocului, la unele echipe se pot introduce (în 

secret, neanunţat) stresori: o veste rea, un ritm alert, prezenţa unei personae vorbăreţe, indiferenţa 

auditoriului, lipsa unor materiale de papetărie etc. 

5.Concluzii: un ghid al învăţîrii eficiente (recomandari, observaţii, tehnici utilizate, strategii 

eficiente). 

6.Filmuleţe/ prezentări: se proiectează materiale existente pe internet. 

7.Împrăştieri de suflet: recomandări de cărţi/filme/site-uri utile părinţilor, profesorilor, elevilor. 

      

 

 

 

 

 

Nume:____________________                                                                                                      

Clasa (copilului):_______ 

 

 

FIŞA  DE LUCRU 

 

1) Exerciţiu: Spuneţi-vă numele şi lucrul la care vă pricepeţi (orice, din orice domeniu). 

2) Identificați stilul de învăţare. 

3) Sarcină de lucru: învăţarea temei specifice grupului şi prezentarea în faţa colegilor 

4) Discutaţi în echipă, răspunzând la întrebări de tipul: „Cum aţi procedat?”, „Ce factori 

pozitivi/ negativi v-au influenţat?”, „Seamănă situaţiile create cu cele întâlnite de copilul 

dumneavoastră?”, „Ce v-a fost cel mai uşor/ greu?”, „V-a ajutat cineva din grup? Cum?”, „E 

necesar să vă implicaţi şi dvs în realizarea temelor date copiilor dvs.? Argumentaţi.”, „Care 

credeţi că sunt cele mai bune metode de învăţare pentru copilul dvs.?”, „Cum puteţi să îl 

ajutaţi pentru a învăţa cu plăcere şi eficient? (cum, cât, când intervin)”, etc. 

5) Realizaţi la nivelul echipei un ghid al învăţării eficiente (recomandări, observaţii, tehnici 

utilizate, strategii eficiente). 
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Tipul de activitate Atelier cu părinții 

Tema Să vorbim despre copii 

 
Grup ţintă 

părinţii elevilor de gimnaziu ( reprezentanţi de la toate clasele) şi 

profesori/diriginţi 

 Profesor Mîinea Cristina , Şcoala gimnazială „Sf. Nicolae”, sector 1 

 

Scop 

Depăşirea barierelor de comunicare între părinţi-profesori, părinţi-copii, 

profesori-elevi în context extraşcolar privind probleme/ întrebări ale 

părinţilor  legate de propriii copii. 

Obiective 

 identificarea problemelor în comunicarea cu copiii; 

 cunoaşterea modalităţilor de abordare  a problemelor din punctul de 

vedere al specialiştilor cât şi din propria experienţă; 

 exersarea lucrului în echipă; 

 conştientizarea comunicării permanente cu toţi factorii implicaţi în 

educaţie; 

 consolidarea legăturilor elevi-părinţi, părinţi-şcoală. 

Rezultate aşteptate 

 deschidere către şcoală, schimbarea opticii vizând rigiditatea şi 

formalismul educaţiei, realizarea unor „culegeri” de sfaturi 

experimentate/ aplicate/ dovedite. 

Resurse materiale 
Metode: prezentări power-point, chestionare, fişe de lucru, parabole, 

filmuleţe internet,  conversaţia, dezbaterea, studiul de caz. 

Mijloace: videoproiector, foi flipchart,   markere,  ecusoane,  bilete. 

Resurse de timp 
2-3 ore (în funcţie de  întinderea discuţiilor iniţiale, prezentările 

echipelor, discuţiile finale) 

SCENARIU: 

1.exerciţii de cunoaştere: fiecare participant îşi va spune numele şi o calitate (cu iniţiala identică cu 

iniţiala numelui). 

2.identificarea problemelor în relaţia cu copilul : discuţii libere de tipul întrebări-răspunsuri (este 

bine-venită participarea ca invitat a unui psiholog, a consilierului şcolar etc). 

3.scurtă informare power-point despre activitate: se prezintă tema, scopul, obiectivele, modul de 

lucru pe ateliere. Se distribuie ecusoane specific tematiciilor grupelor (pentru stabilirea 

componenţei grupelor). 

4.work-shop pe echipe: a)problematica părinţi-elevi împărţită în 6 grupe despre: educaţie sexuală, 

succes/insucces, stima de sine/ încredere în sine, violenţă/ vocabular, responsabilizare/ nepăsare şi 

drepturi/ obligaţii, tentaţii/ alegeri/ decizii; b)problematica profesori-părinţi împărţită în 2 grupe: cei 

7 ani de acasă și importanţa şcolii/ învăţării/ cunoaşterii. Anexa 1. 

Grupele primesc fişe de lucru, colaborează  pentru realizarea cerinţelor, scriu prezentările pe 

foile de flipchart, stabilesc un reprezentant pentru prezentarea în plen. 

5.Concluzii: ghid de abordare/ rezolvare a “problemelor”: ideile principale ale grupelor se expun 

sub forma unui “ghid”/ set de afirmaţii ce pot fi utilizate în diverse situaţii. 

6.Filmuleţe/ prezentările: se proiectează materiale existente pe internet. 

7.Împrăştieri de suflet: recomandări utile părinţilor, profesorilor, elevilor. Anexa 2. 

8.Broşuri de bune practici: se oferă părinţilor materiale pe temele discutate (existente în biblioteca 

consilierului şcolii). 

9. Se distribuie părinţilor poveşti specifice temelor grupurilor pentru lectura în familie. 
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Nume şi prenume (părinte/profesor)                                                       Clasa (copilului/ dirigintelui) 

FIŞĂ DE LUCRU 

1.Individual: descrieţi  o situaţie în care aţi abordat tema grupului în discuţia cu copilul/ copiii (ce 

temeri aţi avut, ce dificultăţi aţi întâmpinat, ce metode de abordare aţi folosit, aţi fost provocat de 

copil prin întrebări, aţi ales dumneavoastră tema, aţi avut suspiciuni privind existenţa unei probleme  

a copilului etc.). 

2. În grup: discutaţi, împărtăşiţi experienţe. 

3. În grup: realizaţi “un ghid” al rezolvării problemei  grupului dumneavoastră, cu paşi concreţi 

utilizaţi, ţinând cont de analiza anterioară. 

Anexa 1 

Problematica părinţi-elevi împărţită în 6 grupe ale părinţilor invitaţi/ participanţi: 
Întrebări specifice grupului cu tema: 

1)Educaţie sexuală:  
-când abordaţi problemele? 

-ce probleme discutaţi? 

-cum discutaţi? 

-cine din familie participă la discuţii? 

-de ce factori mai ţineţi cont? 

-ce recomandaţi? 

-v-a speriat abordarea temei? 

-v-aţi simţit inconfortabil să discutaţi despre 

temă? 

2) Succes/ insucces:  
-cum motivaţi? 

-cum reacţionaţi în ambele situaţii? 

-prin ce stări emoţionale aţi trecut dumneavoastră 

şi copilul? 

-ce efecte pot avea în viaţa familiei? 

-cu cine din familie comunică mai bine copilul/ 

cui spune vestea (bună/ rea)? 

-cine a suferit mai tare în cazul unui eşec? 

  3)Violenţa/ vocabular:  
-care sunt factorii de influenţă? 

-când foloseşte copilul cuvinte urâte? 

-ce atmosferă există în familie? 

-ce măsuri/ atitudine aţi luat? 

-există reguli pe care le aplicaţi? 

-ce efect a avut în famile violenţa (chiar verbală) 

a  copilului? 

4)Stima de sine/ încredere în sine:  
-ce moduri de adresare există în familie? 

-ce metode de încurajare folosiţi? 

-cunoaşteţi puctele tari/ slabe ale copilului? 

-cum recunoaşteţi că există o stimă de sine 

redusă? 

-care sunt limitele/ extremele unui astfel de 

comportament? 

5)Tentaţii/ alegeri/ decizii: 
-ce modele există în familie? 

-cine ia decizii în familie? 

-când şi cum abordaţi problema tentaţiilor? 

-cunoaşteţi prietenii/ colegii/ familia  copilului? 

-ştiţi ce pasiuni are şi cum îşi petrece timpul? 

-cum îşi alege/ cumpără diverse obiecte? 

6)Responsabilizare/ nepăsare: 

 -cum sunt împărţite responsabilităţile în familie? 

-ce se întâmplă dacă nu îşi respectă obligaţiile? 

-are grijă de vreo vietate/ plantă/ animal? 

-strânge lucrurile, face ordine/ păstrează ordine în  

cameră? 

-găseşte uşor orice caută? 

-are deprinderi ecologice? 

-cunoaşte/ respectă reguli/ norme/ legi? 

 

  Problematica  profesori-părinţi împărţită în 2 grupe ale profesorilor invitaţi/ participanţi: 
 

 Întrebări specifice grupului cu tema: “ Cei 7 ani de acasă” 

La ce vă gândiţi când auziţi/ vorbiţi de “cei 7 ani de acasă”? 

De ce/ cine depinde educaţia copilului în familie? 

Ce modele/ recompense/ pedepse credeţi că ar trebui aplicate copiilor în familie? 

Cum aţi face voi educaţia copilului (principii, ordine, atribuţii, programe, permisiuni, valori, 

exemplificaţi) 

Care credeţi că este rolul celor 7 ani de formare în viaţa noastră de mai târziu? 
 

Întrebări specifice grupului cu tema: “ Importanţa şcolii” 

De ce am nevoie de toate materiile/ informaţiile primite la şcoală? 

Oare se poate realiza o curriculă bazată numai pe pasiuni şi preferinţe? 
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           Anexa 2 

ÎMPRĂŞTIERI DE  SUFLET 

O carte: “Meseria de părinte”(Ioan  Dolian), O colecţie: “Supă de Pui”, Un autor: Jacques Salomé 

Un site: Teacher’s Corner, Un sfat: Jucaţi-vă cu copiii! 

ALEGERI… 

Un soldat american, înainte de a pleca pe front, s-a dus la bibliotecă şi a cerut o carte. Era o 

carte de poezii. A citit cartea care a avut un impact foarte mare asupra sa. Dar ce l-a impresionat 

mai mult decât cartea erau comentariile pe care cineva le scrisese pe marginile paginilor. Cartea 

fusese donată bibliotecii de către persoana care scrisese comentariile. Aşa că numele şi adresa ei 

erau scrise pe carte. 

Plecat pe front, a decis să-i scrie acestei doamne. I-a spus cât de mult l-a impresionat cartea 

şi ce impact au avut comentariile pe care ea le scrisese pe marginile cărţii. Şi ea i-a scris înapoi. Aşa 

au început să corespondeze şi, cu cât îşi scriau, relaţia lor devenea din ce în ce mai puternică.  

Într-una din scrisori, el i-a scris şi a rugat-o să-i trimită o fotografie. Ea i-a spus că dacă se 

simte apropiat de ea şi dacă dragostea lui este adevarată, nu va conta cum arată. Aşa că nu i-a trimis 

nicio fotografie. 

Când s-a terminat războiul şi el s-a întors în SUA, şi-au dat întâlnire în New York, în Grand 

Central Station. Ca să se recunoască, ea l-a rugat să ţină cartea în mână, iar ea va avea un 

trandafir.  Aşa că în acea zi, într-un loc imens, un soldat venit de pe front, cu o carte în mână căuta o 

femeie cu un trandafir în mână. Vă daţi seama ce aşteptări avea? Era pe punctul de a-şi găsi sufletul 

pereche, femeia pe care o iubea dar pe care nu o văzuse niciodată. 

Aşteptând, a văzut o fată superbă, îmbrăcată într-o rochie verde, care-l privea atent. Ea s-a 

îndreptat către el şi… era minunată. Era dincolo de orice imaginaţie. Iar el s-a uitat şi a văzut că ea 

nu avea niciun trandafir.  

Lângă el s-a oprit o doamnă mai în vârstă. Avea un trandafir în mână.  

Vă puteţi imagina? Tânăra superbă şi doamna care nu arăta foarte bine, dar cu un trandafir în mână. 

Şi nu era frumoasă, chiar destul de neatrăgătoare şi îmbătrânită. Voi ce aţi fi ales? Persoanei cu 

trandafirul îi ştia sufletul de care se îndrăgostise. Aşa că s-a îndreptat spre doamna cu trandafirul, în 

timp ce tânăra frumoasă s-a oprit la câţiva paşi de el,  l-a privit şi l-a întrebat:  

-Vii cu mine soldat? Iar inima lui era sfâşiată. Decizii. Alegeri. S-a gândit un minut. În timp ce 

tânăra se îndepărta de el, lucrurile corecte l-au determinat să aleagă: şi-a continut drumul către 

persoana mai în vârstă care ţinea trandafirul în mână, s-a apropiat de ea şi i-a zis:  

-Bună ziua,  şi a invitat-o la cină. 

 Iar aceasta i-a spus:  

-Fiule, nu ştiu ce se întâmplă aici, dar tânăra îmbrăcată în verde care tocmai a trecut pe lângă tine, 

m-a rugat să ţin în mână acest trandafir şi mi-a spus că, dacă vei veni la mine, să-ţi spun că te 

aşteaptă la restaurant. 

  

ANOTIMPURILE VIEŢII 

A fost odată un om ce avea patru fii. Acesta dorea ca fii lui să înveţe să nu mai judece pripit 

lucrurile. De aceea, i-a trimis pe fiecare pe rând, câte un anotimp să privească un păr. Pe primul l-a 

trimis iarna,  pe al doilea primăvara,  al treilea vara, iar pe mezin, toamna. Când au revenit, i-a 

adunat şi i-a pus pe toţi să descrie ce au văzut. Primul a zis că era urât, cu crengi golaşe, întoarse şi 

răsucite. Al doilea că era acoperit de muguri verzi şi promitea mult. Al treilea fu de acord şi spuse 

că era plin de flori ce răspândeau un dulce parfum, cum nu mai văzuse până atunci. Al patrulea a 

fost de acord cu toate acestea şi a adăugat că era încărcat de fructe coapte, împlinit şi plin de viaţă. 
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Omul le-a explicat atunci că toţi au dreptate, pentru că fiecare a văzut doar un anotimp din 

viţta copacului. Le-a mai spus că nu poţi judeca pe nimeni cunoscându-l doar o anumită perioadă. 

Asta este esenţa firii, a plăcerii, bucuriei şi dragostei pe care ţi-o dă viaţa şi n-o poţi măsura decât la 

sfârşitul tuturor anotimpurilor. 

Dacă renunţi iarna, vei pierde promisiunea primăverii, frumuseţea verii şi bogăţia toamnei. 

Nu lăsa ca vicisitudinile unui sezon să-ţi umbrească bucuria celorlalte. 

Nu judeca viaţa doar după o perioadă grea. 

Depăşeşte greutăţile  şi sigur vor veni apoi vremuri bune. 

Aspiră când inspiri….Înainte de a expira. 

Trăieşte simplu. Iubeşte cu generozitate. 

Să-ţi pese de tot şi toate. Vorbeşte cu bunăvoinţă. 

Şi lasă restul în grija lui Dumnezeu. 

Fericirea îţi menţine dulceaţa. 

Încercările te fac puternic. 

Durerile te fac uman. 

Eşecurile te fac umil. 

Succesele te fac încrezător! 
 

ARTA COMPROMISULUI 

Aflat la vânătoare, în faţa lui, într-un luminiş apare un urs enorm. Vânătorul şi-a îndreptat puşca 

spre el, fiind pe punctul de a trage. Chiar atunci ursul îi grăi cu o voce dulce şi blândă: 

- Oare n-ar fi mai bine să stăm de vorbă decât să mă împuşti? Nu vrei să negociem? Ce vrei, de 

fapt? 

Vânătorul, uimit de ceea ce se întâmpla, a lăsat arma în jos şi a răspuns:  

- Vreau o haină de blană.  

- Foarte bine, i-a zis ursul, cred că este un subiect pe care îl putem discuta. Eu vreau să nu mai fiu 

cu stomacul gol. Poate ajungem la un compromis.  

Şi s-au aşezat să discute chestiunea. 

După ceva vreme, ursul a plecat singur. Negocierile fuseseră un succes.  

Ursul a plecat cu stomacul plin şi vânătorul a primit o haină de blană! 

ASTRONOMUL 

Prietenul meu şi cu mine am văzut odată un orb care şedea de unul singur la umbra templului.  

"- Priveşte, acela este omul cel mai înţelept din ţinutul nostru, zise prietenul meu, iar eu m-am 

apropiat de orb pentru a-i da bineţe." 

După ce am discutat puţin, i-am zis:  

"- Iartă-mă că te întreb, dar de câtă vreme eşti orb? " 

"- De când m-am născut ", îmi răspunse.  

"- Şi pe ce cale a cunoaşterii te-ai îndreptat? " 

"- Sunt astronom ", îmi spuse.  

Şi, punându-şi mâna pe piept, zise iar:  

"- Cercetez toate stelele, luna şi soarele de aici. " 

ATÂTA DOAR 

O groaznică secetă cuprinsese ţinutul. Iarba mai întâi se îngălbenise şi apoi se ofilise cu 

totul. Tufişurile se uscaseră şi copacii îşi pierduseră seva. Nu cădea din cer niciun strop de ploaie şi 

dimineţile veneau una după alta fără să aducă pământului măcar trecătoarea prospeţime a rouăi. 
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Vieţuitoarele mai mici sau mai mari mureau cu miile. Puţine erau acelea care aveau forţa de a fugi 

din acel deşert care înghiţea totul. Seceta era tot mai grea zi de zi. Până şi rădăcinile adânc înfipte în 

pământ, îşi pierduseră frunzele. Toate fântânile şi toate izvoarele secaseră. Apa pâraielor şi a 

râurilor scăzuse de tot. Doar o singură floare rămăsese vie, deoarece un izvoraş mai dădea câţiva 

stropi de apă. Izvorul însă era disperat şi spunea: 

"- Totul este arid, secat şi pe moarte. Şi eu nu pot să fac nimic. Ce noimă au cei doi stropi de apă pe 

care îi dau?" 

Prin apropiere era însă un bătrân copac puternic. El asculta plânsetul izvoraşului şi, înainte de a 

pieri şi el, îi spuse acestuia: 

"- Nimeni nu aşteaptă ca tu să înverzeşti iaraşi întreg acest deşert. Datoria ta este să ţii în viaţă acea 

floare. Atâta doar." 

Cu toţii suntem responsabili pentru câte o floare. Uităm însă prea adesea de ea şi ne 

plângem de tot ceea ce nu izbutim să facem.  

AVARUL 

Într-un oraş, trăia odată un om tare zgârcit. Toată viaţa n-a făcut altceva decât să strângă şi 

să strângă tot mai multă avere. Niciodată nu i-a fost milă de cineva sărman. Nu dădea ceva de 

pomană, nici în ruptul capului. O singură dată, într-o duminică, trecând prin faţa unei biserici, i-a 

aruncat unui cerşetor doi bănuţi. În rest, toată viaţa lui nu a dat nimic. Când preotul îl întâlnea şi îl 

apostrofa, el răspundea mereu: 

" - Părinte, în lumea asta totul poate fi cumpărat. Cu siguranţă că şi în lumea cealaltă este la fel. Cu 

câte bogăţii am strâns eu, nu se poate să nu ajung în rai!" 

Oricâte sfaturi i-ar fi dat preotul, el nu vroia să asculte. Azi aşa, mâine aşa, până când, într-o noapte, 

a avut un vis îngrozitor: Se făcea că murise şi ajunsese la poarta Raiului, când, la intrare, Sfântul 

Petru l-a întrebat:  

"- Bine, omule, ce-i cu tine aici ?" 

"- Sfinte Petre, aş vrea şi eu să intru în rai." 

"- Da crezi tu că poţi ?" 

"- Sfinte Petre, dacă trebuie, eu plătesc. Am comori nenumărate ..." 

"- Păi de ce n-ai spus aşa, omule, dacă ai comori strânse nu-i nici o problemă. Ia să vedem câtă 

avere ai la tine." 

N-a mai putut omul de bucurie când a auzit că poate plăti. Doar toată viaţa nu făcuse altceva 

decât să strângă şi să strângă. A început să se scotocească prin toate buzunarele, dar, să vezi şi să nu 

crezi, nu mai găsea niciun ban. Văzându-l atât de încurcat, Sfântul Petru i-a spus: 

"- Mai caută, mai caută, poate vei găsi totuşi ceva!" 

Şi, într-adevar, omul a găsit pe fundul unui buzunar doi bănuţi. 

"- Aoleu, dar de ce n-am decât atât ?! Pe pământ aveam de mii de ori mai mulţi. Aici de ce am ajuns 

doar cu doi bănuţi ?" 

"- Ei, omule", i-a răspuns Sfântul Petru, "când ajungi aici ai doar ceea ce ai dăruit în viaţă. Acestea 

sunt comorile pe care fiecare le strânge în cer. Cu ele poţi, într-adevăr, să intri în rai, dar crezi că doi 

bănuţi sunt de ajuns?! În toata viaţa, n-ai dăruit decât aceşti bani unui sărman om ce aştepta ajutorul 

tău în poarta unei biserici. Dacă, în timpul vieții, ai fi strâns mai multe comori cerești, poate ai fi 

intrat în Rai, dar așa ..." 

Tocmai în acea clipă, omul nostru s-a trezit din vis, speriat tot. Din acea zi, nu a mai fost la 

fel. Din acea zi, a căutat să adune comori doar în cer. Erau atâţia săraci ce aveau nevoie de ajutorul 

său!
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Coordonatorii Workshop-ului „Exemple de bune practici - Parteneriatul școală-familie”, 

multumește cadrelor didactice care au redactat lucrările existente în acest volum. 

Nr. 

crt. 
Titlul activității 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 
Unitatea școlară 

1)  Prietenia Aștelian Carmen Raluca Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” 

2)  
Proiectul 

„Necenzurat”  
Chendea Cătălina 

Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării 

Științifice 

3)  Hai la școală! Ciocaru Luminița 
Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” 

4)  

Comportamentul 

elevului de vârstă 

școlară mică  
Curea Cristina 

Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” 

5)  Meseria de părinte Dinu Aura 
Liceul Tehnologic „Dragomir 

Hurmuzescu” 

6)  
Școala copiilor și a 

părinților 
Geabău Marilena 

Școala Gimnazială Specială 

Nr. 4 

7)  
Două dialoguri nu fac 

un monolog 
Ioniță Olimpia Colegiul Economic „Viilor” 

8)  
Educația în viața 

noastră 
Kodjabashija Gabriela 

Corina 
Școala Gimnazială Nr. 150 

9)  Împreună educăm! Karban Nicoleta 
Școala Gimnazială 

„Luceafărul” 

10)  

Toamnă harnică, 

bogată și de toate 

darnică! 

 

Litianu Silvia 
Școala Gimnazială „Avram 

Iancu” 

11)  
S.O.S. violența în 

școală 
Liurcă Valentina 

Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” 

12)  

 

Împreună vom reuși 

 

Marcu Ioana Georgiana 
Școala Gimnazială 

„Uruguay” 

Bobu Victoria Școala Gimnazială Nr. 46 

13)  Compact - discul Marin Magdalena Școala Gimnazială Nr. 127 

14)  
Copil bun, părinte 

bun 
Melnic Diana Școala Gimnazială Nr. 135 

15)  
ABC-ul educaţiei: 

Comunicarea 

Mîinea Cristina 

 

Școala Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

 

16)  Catalogul emoțiilor 

17)  
Catalogul vieţii: 

Învăţarea 

18)  
Să vorbim despre 

copii 

19)  
Consilierea și 

orientarea elevilor 
Panaite Diana 

Liceul Teoretic „Alexandru 

Vlahuță” 

20)  

Analiza 

parteneriatului 

școală-familie 
Paraschiv Daniela Carmen 

Școala Superioară 

Comercială “Nicolae 

Kretzulescu” 

21)  Școala din weekend Paul Liliana 
Liceul Tehnologic „Sf. 

Pantelimon” 

22)  
Controlul 

comportamentului 
Ștefan Elena 

Colegiul Național „Gheorghe 

Lazăr” 
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