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FORME ALE COLABORĂRII ŞCOALĂ-FAMILE 
 

prof. Aurelia Cornelia Boian 

Şcoala Gimnazială Vad, jud. Cluj 

 

             „Fiecare copil pe care îl instruim este un om dăruit societăţii.” (Nicolae Iorga) 

 Un rol covârşitor în devenirea fiinţei umane revine şcolii şi familiei. Considerată şi 

celula de bază a societăţii, familia nu există cu adevărat decât prin copiii săi. Nimeni nu ne 

învaţă ,,meseria de părinte”! Fiecare urmează această ,,şcoală” atunci când îşi creşte copiii. 

Familia trebuie să se implice activ în educarea copiilor. Există trei tipuri de implicare a 

părinţilor în educaţia copiilor lor: părinţii ca primi educatori acasă (familia fiind prima şcoală 

a copiilor), părinţii ca parteneri ai şcolii şi părinţii ca avocaţi ai copiilor în societate.  

Educaţia în familie începe prin realizarea scopului de ansamblu al educaţiei, ea 

constituind temelia peste care se vor suprapune toate celelalte influenţe educative. Familia 

oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme si reguli de 

conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, se desfăşoară într-un cadru constituit 

pe baza unor valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, 

instituţii culturale, mass-media, etc. 

Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi 

piloni ai educaţiei. Între acestea şi mediul extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, 

obiect şi subiect al educaţiei. 

Ca factor al educaţiei formale, instituţionalizate, şcoala este organizaţia special creată 

pentru educaţia tinerei generaţii. În cadrul mediului şcolar, educaţia şi instrucţia se împletesc 

armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi finalităţi propuse. 

Regândirea rolului educatorului şi a relaţiilor acestuia cu familia are în vedere: 

trecerea la educaţia centrată pe elev, la valorificarea potenţialului educaţiei între egali, între 

familii, utilizând reţelele sociale comunitare şi la considerarea şcolii drept centru coordonator 

al furnizorilor de servicii. Se constată că în realitate implicarea părinţilor este mai mică decât 

ar fi de dorit. Profesorii manifestă un amalgam de atitudini pozitive şi negative. În ce priveşte 

experienţa, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării familiei. Din 

perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe cicluri de învăţământ se constată că cei din 

învăţământul preșcolar și 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. 

Şcoala, pentru a fi eficientă, are nevoie de sprijinul constant şi de implicarea părinţilor. 

Educaţia în şcoală este o muncă insuficientă dacă părinţii au o atitudine de indiferenţă sau 

ostilitate. Învăţătorului, profesorului diriginte îi revine rolul de a face cunoscută familiei 

misiunea şcolii, aceea de a oferi copilului un anumit nivel de instrucţie, de a-l socializa, de a-l 

forma ca viitor cetăţean şi a-l pregăti pentru inserţia social-profesională. Dascălul trebuie să 

colaboreze cu familia, să acţioneze pentru a face din familie un aliat care s-o sprijine în munca 

de educaţie. Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută, fluentă, familia şi şcoala pot pune în 

aplicare procesul de educare a fiinţei umane în devenire. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură realizarea scopului educaţional. Pornind de 

la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu 

familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa 

de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o 

singură condiţie- colaborarea cu şcoala. 



 
4 

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea 

copilului: şcoala şi familia. Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În 

principiu, doar părinţii elevilor cu rezultate bune la învăţătură sunt prezenţi. Mulţi părinţi care 

atunci când sunt invitaţi la şcoală pentru a discuta rezultatele slabe la învăţătură sau 

comportamentul care lasă de dorit, ale copiilor lor, le iau apărarea( aduc scutiri medicale, le 

„acoperă” faptele invocând diverse motive). Cum se pot remedia astfel de situaţii sau cum am 

putea dezvolta o colaborare reală şcoală-familie? Un răspuns la această întrebare ar fi  

diversificarea formelor de colaborare şcoală- familie. 

Colaborarea şcolii cu familia poate îmbrăca o gamă variată de forme: 

• Vizite la domiciliu- asigură contactul cadrului didactic cu condiţiile de viaţă şi educaţie 

ale copilului în familie; 

• Corespondenţa cu părinţii- permite menţinerea conexiunii dintre cei doi factori: şcoala 

şi familia; aceasta nu substituie colaborarea directă între părinţi şi învăţător, dar poate 

substitui însă vizitele la domiciliu; 

• Şedinţe cu părinţii - prin ele se asigură legătura învăţătorilor cu părinţii elevilor pe 

parcursul anului şcolar. Se realizează unificarea atitudinilor şi acţiunilor educative ale 

părinţilor, se încheagă relaţii de colaborare între părinţi, se realizează schimbul de 

opinii şi căutarea soluţiilor pentru activităţile educative; 

• Lectorate cu părinţii- în cadrul lor se dezbat probleme de educaţie a copilului în 

familie şi şcoală: 

• Consultaţii pedagogice acordate părinţilor- se pot desfăşura la şcoală, în familie sau 

de către psihologul şcolar; pot fi individuale sau de grup şi se rezumă, de obicei, la o 

singură problemă(ex. situaţia la învăţătură, comportamentul elevului, etc.); 

• Şedinţe comune cu părinţii şi elevii- vizează o vie interacţiune a acestora în activitatea 

de educaţie şi autoeducaţie; 

• Întâlniri săptămânale sau ori de câte ori sunt solicitate de către părinţi sau elevi( foarte 

eficiente mai ales la clasa I); 

• Realizarea unor vitrine cu materiale informative de specialitate- poate stimula 

interesul şi curiozitatea părinţilor; 

• Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii( 

serbarea abecedarului, ziua şcolii, ziua copilului, etc.); 

 Colaborarea între familie şi şcoală nu poate fi considerată ca născându-se şi 

desfăşurându-se de la sine. Dacă părinţii îşi propun să ajute şcoala, ei trebuie să înţeleagă ce 

anume îşi planifică aceasta să realizeze. Şcoala trebuie să se explice în faţa părinţilor. Toţi cei 

care critică indiferenţa, incompetenţa, ostilitatea şi concepţiile greşite ale părinţilor, trebuie să 

recunoască şi faptul că toate acestea implică necesitatea educării lor prin intermediul şcolii. 

Este bine ca învăţătorul să aibă întotdeauna o soluţie la problemele pe care le ridică părinţii. 

Este recomandabilă apropierea de părinţi mai ales atunci când apar probleme, conflicte, 

neînţelegeri legate de universul şcolar. De  

multe  ori dascălul trebuie să desfăşoare o muncă intensă cu copiii şi în majoritatea lor 

consideră că nu este cazul să li se pretindă să-i educe şi pe părinţi. S-a demonstrat însă că de 

multe ori este nevoie de „educarea părinţilor”. 

Familia trebuie să aibă suficientă căldură şi răbdare pentru copii, să asigure un 

echilibru între timpul acordat învăţării, muncilor gospodăreşti, jocului, odihnei, lecturii. Să nu 

uităm că ei, copiii trebuie să se joace, dar noi, părinţii trebuie să ştim cât timp acordăm 

jocului, cu cine, unde şi cum se joacă. Ştiut fiind faptul că atunci când pomul se înalţă, se 

înalţă şi mlădiţele de pe el, majoritatea părinţilor răspund cu interes chemării şcolii din 

dragostea sinceră pentru copil, din respect  pentru dascăl şi din încrederea pe care el, 

învăţătorul trebuie s-o câştige şi s-o păstreze, din înţelegerea necesităţii acordării sprijinului 

lor procesului formativ al celor mici. 
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 Fără o bună colaborare între şcoală şi familie-obiective, metode folosite, forme de 

organizare şi de evaluare a activităţii comune, copilului nu i se asigură aceeaşi dezvoltare, 

dorită de ambele părţi. Părinţii şi învăţătoarea vor  învăţa unii de la alţii pentru a alege 

împreună varianta cea mai potrivită pentru copii. Dacă vom căuta soluţii eficiente pentru 

numeroasele probleme care se nasc din complexitatea actului educativ, relaţia şcoală-familie 

va fi  înţeleasă ca una dintre strategiile de bază ale şcolii. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Cucoş, Constantin; 2002 -  Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi; 

2. Ionescu, Miron;  Chiş, Vasile; 2001 - Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca; 

3.  Nicola, Ioan; 2003 - Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti; 

4.  Şoitu, Laurenţiu; 2001 - Pedagogia comunicării, Institutul European, Iaşi. 
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 ŞCOALA DIN VACANŢĂ-O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE A 

COMPETENŢELOR PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

  

      prof. Bonţidean Liliana,  

 Şcoala Gimnazială Nr 1 Dej, jud. Cluj 

        

 În contextul actual, când elevii, profesorii şi societatea în general au parcurs doi ani 

şcolari atipici, cu activităţi instructiv-educative şi extraşcolare desfăşurate în spatiul 

şcolii şi pe platforme online, putem spune că relaţia şcoala- familie- comunitate este 

decisivă în dobândirea şi dezvoltarea competentelor absolventului de ciclu primar şi 

gimnazial.   

 Putem spune că un factor hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și 

activă în cadrul ecuației  şcoală – familie si comunitate locală. Efectul colaborării cu 

părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii 

sociopsihopedagogice a elevului din clasele primare şi gimnaziale, şcoala stabilește 

colaborarea cu familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte şi 

diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, susține şi dezvolta 

personalitatea viitorului adult cu o singură condiţie – colaborarea cu şcoala. 

Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente 

între cei doi factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. 

Mircea Agabrian (2005) „consideră că din acest parteneriat cei câștigați sunt elevii. Acestea 

acţionează în următoarele direcţii: ajută profesorii în munca lor, generează și perfecționează 

competențele şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar, 

dezvoltă abilităţile educaţionale ale părinţilor, creează un mediu de siguranță sporit în şcoli.” 

 Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi 

dezvoltării personalităţii copilului. O bună colaborare între familie și școală se poate 

realiza prin parteneriate. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 

organizarea școlii şi a clasei de elevi.  

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare 

flexibilă şi deschisă spre soluţionarea problemelor educative, dar şi o formă de comunicare şi 

colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. 

Parteneriatul şcoală - familie este o formulă pedagogică, noţiune relativ nouă 

înserată în domeniul educaţiei. Pedagogul Sorin Cristea 1 consideră că acest parteneriat 

este de fapt un segment care  „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente 

între instituţiile implicate direct şi/sau indirect în proiectarea şi realizarea obiectivelor 

sistemului de învăţământ: şcoala, familia, comunitatea locală, agenţii sociali (economici, 

culturali, politici, religioşi etc.), factori de asistenţă socială etc.”. 

Dar pentru realizarea unor activittăţii educative atât în timpul anului şcolar, cât şi pe 

perioada vacanţelor un rol important în realizarea lor îi revine comunităţii locale, care poate 

sprijini şcoala printr-un parteneriat care sa asigure dezvoltatea competenţelor şi abilităţilor 

dobândite de elevi în timpul programului şcolar.  

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale, la nivel 

comunitar, pentru atragerea altor resurse, în vederea realizarii unor activitati atractive pentru 

elevi.  

La nivelul şcolii noastre a fost implementat la clasele cu predare în limba maghiară din 
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ciclul primar un program şcolar numit “Şcoala din vacanţa!”. Parteneri în acest program sunt 

cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Nr.1 Dej, părinţii elevilor incluşi în acest program şi 

comunitatea locală reprezentată de fundaţia Rakoczi şi Muzeul Municipal Dej.  

 Programul “Şcoala din vacanţă” s-a desfăşurat în acest an şcolar în perioada 14-

24.06.2022 şi a avut susţinerea părinţilor pentru realizarea şi buna desfăşurare a acestuia.   

 S-a constituit la nivelul şcolii echipa de implementare, monitorizare şi evaluare a 

rezultatelor proiectului de parteneriat. Un real ajutor a fost oferit de către conducerea şcolii, 

care a pus la dispozitia cadrelor didactice şi elevilor spaţiul şcolii, atât săli de clasă cât şi sala 

de sport.  

 Cadrele didactice au prezentat propunerea de program pe zile şi ore şi au ţinut cont în 

întocmirea lor de particularităţilor de vârstă, de competenţele ce trebuie dezvoltate şi de 

resursele materiale de care dispune scoala. 

 Activităţile s-au desfăşurat atât în incinta şcolii, un  parteneriat între cadre didactice-

părinţi, în spaţiile de cultură puse la dispoziţie de comunitatea locală (Muzeul Municipal 

Dej,Cinematograful Dej, Biblioteca Municipală Dej şi Biserica Reformată din Dej). De 

asemenea, s-au desfăşurat activităţi extraşcolare out-door în diferite locaţii din Dej: Parcul din 

zona Baltă, Staţia CFR Dej- Triaj şi Zona verde din jurul râului Someş.  

 Programul propus pentru „Şcoala din vacanţă”, desfăşurat în perioada 14-24.06.2022 a 

fost următorul:  

 

14-15.2022- Cum păstrăm Planeta Verde?  

 

- realizarea de desene tematice 

- plantare de răsaduri 

- explorarea mediului înconjurător- vizită la Staţia CFR Dej-Triaj- cu ajutorul 

autocarului fundaţiei Rakoczi  

-  

16-17.06.2022- Joc şi miscare la şcoală şi în parc! 

 

- exerciţii şi jocuri sportivespecifice vârstei şcolare mici desfăşurate în curtea şcolii 

- explorarea mediul înconjurator: Zona ă 

- explorarea mediului înconjurător- Zona verde din jurul râului Someş.   

 

22-23.06.2022- Povestile copilăriei  

 

- vizionare film la Cinematograful Muzeului- „Alba Ca Zapada” 

- cartea – mereu o prietena- Vizita la Biblioteca Municipala Dej 

-  

24.06.2022- Si povestea a ajuns la final! 

 

 - realizarea jurnalului activităţilor programului, activitate realizată la Biserica 

reformată 

 - masă rotundă pentru exprimarea opiniilor asupra activităţilor desfăşurate.  

 

Pentru realizarea jurnalului activităţilor, monitorizarea şi evaluarea activităţilor 

exemplificăm cu instantanee inedite realizate de părinţii invitaţi la activitate:  
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 Consider că şcoala de vară este o bună oportunitate pentru părinţi de a le fi alături 

celor mici în fiecare zi şi a observa cum copiilor le oferim oportunitatea să învete lucruri noi 

în moduri distractive. 

Însă, avantajele cursurilor de vară sunt mult mai numeroase şi mai complexe. 

Indiferent de vârstă, copiii au ocazia de a-şi însuşi noi cunostinţe, de a-şi dezvolta abilităţile şi 

de a si le exersa pe cele existente. De asemenea oferă activităţi pentru dezvoltarea creativităţii, 

creşterea capacităţii de adaptare, se remarcă un progres al abilităţilor de comunicare şi nu în 

ultimul rând asumarea responsabilităţilor în cadrul grupului. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2005 

2. Batrânu, E., Educația în familie, Editura Politică, Bucuresti, 2005 

3. Cristea S., Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iași, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

 

IMPORTANȚA COLABORĂRII GRĂDINIȚĂ- FAMILIE 
 

 prof. înv. preșcolar Bora Valeria 

Grădinița cu P.P. ,,Paradisul Piticilor” Dej, jud. Cluj 

 

Printre problemele importante ale învățământului aflat în această etapă de schimbare și 

modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, printre 

care familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor 

primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul 

psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.Modelele de conduită oferite de 

părinți pe care copiii le preiau prin imitație, precum și climatul socio- afectiv din familie 

constituie primul model social al copilului. 

Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de 

lungă durată, care începe de la naștere și continuă până la adolescență. Dar la vârsta mică se 

pun bazele (fundamentul) acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a 

caracterului.Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de 

moștenirea genetic, cât și de mediul în care trăiește copilul. 

Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă, care să persiste 

tot restul vieții. Factori cu o influență negativă asupra dezvoltării copilului pot fi: alimentația 

insuficientă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării 

intelectuale, lipsa afecțiunii, a exprimării, problemele familiale etc. 

În primii 5 ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă perioadă. 

Învățarea este mai ușoară când copilul este motivat, adică simte plăcere și interes pentru ceea 

ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana de la care învață, simte că este iubit, 

prețuit, respectat și protejat. 

Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra 

formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul, 

vorbele  părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor. 

Grădinița este primul mediu organizat cu care copilul vine în contact. Sfera relațiilor 

interpersonale se extinde, copilul vine în contact cu alți copii, cu alți adulți. Copilul va fi 

obiectul unor variate influențe, mai complexe și mai bine organizate. Dacă în familie cerințele 

sunt mai puțin exigente, apare grădinița, unde sistemul este mai organizat, mai explicit, cu 

reguli clare, bazat pe atingerea unor finalități, pe adaptarea copilului la grup. 

Programa preșcolară accentuează ideea integrării copilului în spațiul socio-cultural din 

care provine, motiv pentru care sunt încurajate parteneriatele cu familiile preșcolarilor, dar și 

cu insitituțiile comunitare (biserică, poliție, pompieri etc.). Curriculum-ul preșcolar recunoaște  

valențele formative ale mediului și diversifică strategiile de învățare, extinde experiențele de 

învățare din cadrul formal,  din cel nonformal, respectiv informal. 

  Chiar dacă educaţia începe în familie, mediul organizat al grădiniței o îmbunătățește, 

de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Societatea în 

care trăim este într-o permanentă schimbare şi presupune ca atât părinţii, cât şi educatoarele să 

aibă în vedere mijloacele pe care le folosesc pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii, 

ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, existând pretutindeni influenţe negative. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie va duce la o educaţie solidă a copilului, iar 

prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul  încă necunoscut al 

grădiniţei. De asemenea, parteneriatul presupune construirea unei relaţii pozitive între familie 

şi grădinită, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

Dacă  familia va fi implicată de la început în  programe  educative, ea va percepe 
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corect importanţa colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în 

activitatea grădiniţei va fi conştientă, intersantă şi reciproc avantajoasă. 

          Parteneriatul grădiniţă-familie, acţiunile ce se desfăşoară de comun acord cuprinse în 

planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac 

decât să ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai 

târziu. Parteneriatul dintre grădiniță și familie are ca scop colaborarea celor două instituții 

pentru dezvoltarea personalității copilului. 

 Pentru atingerea obiectivului trebuie ca cei doi parteneri să se cunoască reciproc, iar 

fiecare partener trebuie să se informeze. Educatoarea trebuie să obțină informații despre unele 

preferințe ale copilului, unele probleme medicale, unele manifestări comportamentale. Familia 

trebuie să obțină informații cu privire la activitățile desfășurate în grădiniță, la dificultățile 

întâmpinate de copil, ce tehnici de ameliorare pot fi utilizate pentru unele probleme 

întâmpinate de copii.  

 Cei doi parteneri trebuie să găsească strategii sau ocazii de a colabora și de a coopera, 

de a găsi împreună soluții de rezolvare a unor probleme. 

 Aceste ocazii pot fi dimineața sau seara când părinții aduc, respectiv duc copii la 

grădiniță sau cu prilejul diferitelor evenimente ( vizite la domiciliu, ședințe cu părinții, 

lectorate) sau prin intermediul unor activități efectuate împreună cu părinții ce pot fi numite și 

strategii de colaborare ( serbări, activități ecologice, activități practice, voluntariate etc.).În 

cadrul proiectelor tematice, ei pot procura diferite materiale, pot favoriza efectuarea unor 

vizite, a unor concursuri sau participarea la unele spectacole, ceea ce duce la implicarea 

directă a copiilor în cadrul activităților.  

Relația dintre cei doi parteneri trebuie să se bazeze pe respect reciproc, iar cei doi 

parteneri vor lua decizii comune care vor favoriza o mai bună dezvoltare a personalității 

preșcolarilor. 

 După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat între grădiniţă şi familie, în 

sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi 

integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o 

frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a 

personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 

educaţional, cel de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 

grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. O educaţie 

adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală.  

Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi 

eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat 

în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor  

dintre familie şi grădiniţă, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi 

de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor.  
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  

ȘCOALĂ- FAMILIE- COMUNITATE 

 
                                                                                  prof. înv. preșcolar Borodi Flavia 

                                                                 Grădiniţa cu P.P. ”Paradisul Piticilor” Dej, jud. Cluj 

 

    Politicile educaționale, atât la nivel național cât și internațional, reliefează rolul 

important pe care-l ocupă parteneriatul școală-familie-comunitate. Conform Legii educației 

naționale nr.1/2011, părinții sunt considerați parteneri principali și beneficiari ai procesului de 

învățământ. 

    Legea dă dreptul părinților de a participa activ la conducerea untăților de învățământ, 

prin prezenșa consiliului de administrație, ei sun implicați în elaborarea ofertei educaționale, 

la organizarea programelor (ex. Școala după școală) și în stabilirea curriculumului la decizia 

șclii. 

    Parteneriatele dintre școli-familii-comunitate sprijină dacsălii în munca lor. 

Îmbunătățirea abilităților educaționale ale părinților, dezvoltarea abilităților de lideri ale 

părinților, conectare familiilor cu membrii școlii și comunității, stimularea serviciului 

comunității în folosul instituțiilor de învățământ, oferirea unor servicii și suport familiilor și 

crearea unui mediu mai sigur în școli, sunt câteve din exemplele de întrajutorare reciprocă 

(Rădulescu E.). 

    Rolul parteneriatului școală-familie-comunitate este dat de relațiile de colaborare între 

personalul școlii și familii, membrii comunității, organizații ( biserica, biblioteca, servicii 

sociale etc.) pentru a implementa programe și activități care contribuie la reușita copiilor. 

    Lucrând cu copii de nivel preșcolar, primul parteneriat a fost cel cu familia. Întâlnirile 

cu părinții în cadrul unor activități, ședințe, ateliere de lucru au avut un dublu rol: cel de a ne 

cunoaște și a ne descoperi, dar și de a face front comun oferirii educației și stării de bine a 

copilului. 

    În cadrul atelierelor de lucru, desfășurate cu diferite ocazii: confecținarea de 

ornamente pentru bradul de Crăciun, felicitări pentru expoziția cu vânzare de mărțișoare, 

îcondeierea ouălor de  Paște, am putut vedea entuziasmul părinților și al copiilor, siguranța și 

creativitatea acestora, am învățat unii de la alții iar părinții au avut ocazia să reflecteze asupra 

rolului pe care-l joacă educatorul în educația copiilor lor. 

    Studiile de specialitate au arătat faptul că, rata învățării crește și se menține ridicată 

acolo unde părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care 

vor menține o colaborare strânsă cu instituția de învățământ, care se vor implica în activitățile 

derulate de acestea, vor putea aprecia mult mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, 

problemele și rezolvarea acestora în procesul învățării. 

    Un real sprijin pentru părinți și copii sunt atelierele de vară sau școala de vară. Pe 

lângă faptul că, copilul este ferit o perioadă de timp de statul pe telefon sau tabletă, aici au 

posibilitatea interacționării cu alți copii, dascăli, voluntari. Pot împărtăși idei, experiențe, pot 

să-și consolideze mult mai bine abilitățile formate și să-și formeze altele noi. Ei sunt 

conștienți că aici nu se dau calificative, dar sunt atrași în diferite competiții, concursuri, 

întreceri unde vor putea să-și vadă capacitățile de care dispun.  

    Una dintre experiențele cele mai plăcute din cariera mea, a fost și faptul că, vara 

aceasta am putut să desfășor activități sub formă de ateliere de lucru cu copiii cu CES, alături 

de specialiști în domeniu și voluntari ( studenți de la psihopedagogie specială). Am văzut ce 

mare importanță și ce impact puternic au avut aceste ateliere asupra copiilor, ce multe abiități 
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și-au format, ce mult și-au corectat comportamentul și limbajul, dar cel mai impotant lucru a 

fost acela că am avut posibilitatea să lucrez ”pe viu„ cu cadre specializate, am avut prilejul să 

achiziționez multă informație despre lucru cu acești copii, am fost bucuroasă să primesc laude 

dar și sfaturi și să legăm prietenii benefice pentru toți.  

   O altă experiență benefică pentru copii, părinți și comunitate în general, au fost și 

manifestările culturale și caritabile oferite de Asociația ”Vă ajutăm din Dej„, unde sunt și eu 

membru. Această asociație a venit cu multe oferte, au fost organizate diferite programe în care 

au fost implicați toți copiii oraașulu, indiferent de etnie, aici s-a putut vedea cel mai bine 

spiritul de solidaritate, empatie față de persoanele vulnerabile și conștiința a ceea ce înseamnă 

comunitatea.  

   Beneficiile colaborării școală- familie- comunitae sunt numeroase în sensul promovării 

unei educații de calitae. În acest context, important este ca toți factorii implicați să 

conștientizeze beneficiie participării la viața școlară. O şcoală dezvoltată într-o comunitate 

este motorul dezvoltării comunitare. Şcoala trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să 

identifice acele domenii în care poate dezvolta parteneriate comunitare: alternative de 

petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru 

sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc. O şcoală dezvoltată este aceea care 

răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, 

cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 
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ȘCOALA DE VARǍ- O OPORTUNITATE CE VINE ȊN 

ȊNTÂMPINAREA PǍRINŢILOR PE PERIOADA VACANŢEI DE VARǍ 

 
prof. înv. preşcolar Câmpeanu Simona 

Grădiniţa “Junior” Dej, jud. Cluj 

 

 Având în vedere schimbările recente survenite în mediul educaţional, când procesul 

educativ trebuie să se reinventeze şi să se adapteze tot mai multor schimbări, precum: 

tehnologia, dinamica pieţei muncii, precum şi ritmul din ce în ce mai alert cu consecinţe 

immediate asupra sănătăţii tuturor, supravegherea şi organizarea timpului liber al copiilor 

devine din ce în ce mai greu de gestionat de către familie. Se conturează astfel nevoia de 

dezvoltare a unor alternative prin care copiii să poată fi îndrumaţi şi coordonaţi de personal 

calificat în organizarea şi petrecerea timpului liber din vacanţele şcolare în mod activ, dar 

relaxant. Este nevoie de o îmbinare a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile 

pedagogiei tradiţionale prin care pedagogi, specialişti, autorităţi să vină în întâmpinarea 

părinţilor şi copiilor cu programe educative de petrecere a timpului liber. 

 Pornind de la întrebarea “Ce trebuie să facem pentru a răspunde nevoilor 

comunităţii?”,se poate constata că misiunea fundamentală a unei grădiniţe este sprijinirea 

educaţiei copiilor, atât în context formal, cât şi informal. 

 Cadrele didactice trebuie să manifeste o relaţie de prietenie şi empatie faţă de părinţi, 

să-I informeze cu privire la aspectele pozitive şi negative ale copilului, să le ofere părinţilor 

suficiente informaţii cu privire la nivelul de dezvoltare al copilului, despre activităţile care îi 

trezesc acestuia cel mai mult interes. Grădiniţa are şi ea un rol important, pentru că aceasta 

trebuie să creeze un climat educaţional deschis, să încurajeze părinţii să participe la activităţile 

desfăşurate cu copiii şi părinţii. Părinţilor trebuie să li se creeze o impresie frumoasă despre 

grădiniţă, un loc unde îşi duc copiii cu drag şi în siguranţă. Dacă părinţii au o atitudine 

pozitivă faţă de grădiniţă, atunci sunt toate şansele ca preşcolarii să aibă încredere în 

educatoare şi colegi. 

 Părinţii trebuie să fie interesaţi de tot ce se întâmplă cu copilul la grădiniţă, să ştie 

orarul grădiniţei, ce îi place cel mai mult copilului să facă, trebuie să participe cu interes la 

activităţile desfăşurate cu familia. Părinţii trebuie să fie deschişi, să ofere cadrelor didactice 

toate informaţiile despre copil, din punct de vedere al sănătăţii, al dezvoltării sau a dorinţei 

acestuia. 

 Grădiniţa şi familia trebuie să lucreze în echipă, înţelegând că acest lucru este 

favorabil evoluţiei preşcolarilor. Există şi blocaje în acest tip de relaţie, atunci când părinţii 

tratează cu dezinteres personalul grădiniţei. Din păcate sunt suficienţi părinţi care tratează 

grădiniţa ca pe un loc sigur unde îşi pot lăsa copilul când ei sunt la serviciu, necontând nivelul 

de educare sau interesele copilului. 

 Când se apropie vacanţa de vară şi părinţii muncesc opt ore pe zi, cinci zile pe 

săptămână, trebuie să găsească soluţia perfectă pentru copilul lor. Dacă vor ca aceştia să 

înveţe lucruri noi, să socializeze cu alţi copii sau să schimbe universul de dezvoltare, o şcoală 

de vară este alegerea perfectă. 

 Prin proiectul educaţional de tip “şcoală de vară”, şcoala îşi dezvoltă oferta 

educaţională prelungind activităţile cu copiii, aducând şi un plus de valoare atât beneficiarilor 

(preşcolarilor şi familiilor lor, comunitatea), cât şi propriului personal. 

 Ȋn ultimii ani, în fiecare vară s-au organizat şcoli de vară, un program de educaţie non-

formală deschis copiilor din comunitate, dar şi din afara ei, în cadrul căreia s-au regăsit atât 
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învăţarea prin descoperire, prin joc şi prin proiecte, dar şi excursiile, activităţile sportive sau 

cele în pădure. 

 Atunci când părinţii vor să aleagă un program de vară pentru copilul lor, cred că cel 

mai important rol îl joacă posibilitatea expunerii la natură şi viaţa reală. Adulţii de astăzi îşi 

amintesc cu drag şi dor de vacanţa mare pe uliţele satelor. Pentru copiii noştri, joaca sub 

razele soarelui, în mijlocul naturii şi alături de alţi copii, garantează amintiri frumoase şi 

prietenii durabile. 

 Programele din şcoala de vară reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea copiilor. De 

aceea, educatoarele recomandă să se urmărească un echilibru între trei elemente: 

 -motivaţie: activităţi ce corespund intereselor şi pasiunilor copiilor; 

 -provocare: sesiuni ce ajută la consolidarea sau aprofundarea cunoştinţelor curriculare 

din timpul anului şcolar; 

 -varietate: iniţiative variate care să le deschidă apetitul pentru noi domenii de 

dezvoltare. 

 Desigur că vârsta copiilor este relevantă pentru a alege cea mai bună metodă educativă 

şi orarul potrivit. 

 Programul şcolilor de vară îi conectează pe copii cu lumea reală prin proiecte 

interesante, le stimulează abilităţile de rezolvare a problemelor, de colaborare şi comunicare 

în echipă. Astfel, pentru copiii de grădiniţă, programele educative pun în primul plan copilul 

şi nevoile lui. Activităţile sunt structurate în aşa fel, încât fiecare copil să-şi găsească cu 

uşurinţă rolul său în grup. Menirea acestor activităţi este de a-I învăţa pe copii că fiecare 

dintre ei are ceva diferit şi important de oferit şi că doar împreună pot finaliza un proiect mai 

de amploare. 

 Viziunea lui John Dewey care spune: ”Educaţia nu înseamnă pregătire pentru viaţă, 

educaţia este viaţa însăşi”- descrie foarte bine ceea ce copiii de la grădiniţă experimentează în 

şcolile de vară. Trăim vremuri pentru care trebuie să fim pregătiţi, să ne putem adapta. De 

aceea, şcolile de vară propun o abordare unitară şi coerentă în care copiii sunt puşi în situaţii 

reale de viaţă la care trebuie să găsească soluţii, rezolvări, să vină cu idei şi să se adapteze. 

 Iată, deci cinci motive pentru care un copil ar trebui să participe la o şcoală de vară: 

      1. Dezvoltarea creativităţii-Copilul va fi expus la informaţii noi şi la activităţi pe care, în alte 

anotimpuri, nu le-ar putea practica. Acest lucru îl va ajuta să-şi dezvolte creativitatea şi să 

devină tot mai ingenios. Indiferent dacă este vorba despre activităţi în aer liber sau despre ore 

de construit, meşteşugit sau de creat obiecte artizanale, copilul va deveni tot mai agil în ceea 

ce face. 

2. Progresul abilităţilor de comunicare -Pentru că va face parte dintr-un colectiv nou, poate 

mai numeros, copilul nu doar că îşi va dezvolta vocabularul şi îşi va însuşi noi expresii, dar va 

deveni şi mult mai sociabil. 

3. Creşterea capacităţii de adaptare-Colectivul nou îşi va spune cuvântul în dezvoltarea 

copilului. Pe lângă adaptarea socială şi cea în noul mediu, cei mici au parte de situaţii noi 

cărora trebuie să le facă faţă. Astfel, va căpăta încredere în forţele proprii, va lega prietenii noi 

şi durabile, benefice pentru viaţa lui socială. 

4. Evoluţia cognitivă -Chiar dacă cei mici au în timpul verii tot timpul la dispoziţie să se 

joace, să descopere, rareori profită intens de această oportunitate, atunci când lucrurile nu se 

întâmplă într-un cadru organizat.Astfel, aici va face experimente, va avea parte de excursii şi 

îşi va creşte capacitatea cognitivă, fără a face eforturi conştiente. 

5. Asumarea responsabilităţilor-Copilul va fi pus în situaţia de a face alegeri, de a-şi găsi noi 

pasiuni şi a le dezvolta ulterior, iar acest lucru îl va face mai responsabil pentru propriile 

decizii şi totodată îl va ajuta să devină un bun organizator când vine vorba de timpul său.  
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INTEGRAREA COPILULUI CU NEVOI SPECIALE 

 
prof. dir. Ceteraş-Mătieş Anamaria-Terezia 

Liceul Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian”, Dej 

 

 Relația dintre școală, familie și comunitate este prima resursă în promovarea învățării 

și dezvoltării copilului. Relația dintre școală și familie ajută la îmbunătățirea climatului școlar, 

a programelor de studiu, perfecționează abilitățile școlare, dezvoltă abilitățile de viață ale 

copiilor, cresc abilitățile educaționale ale părinților copiilor, dezvoltă abilitățile de lider ale 

părinților, oferă servicii și suport familiar, creează o atmosferă de lucru mai sigură în școală, 

facilitează legăturile dintre familiile copiilor și școală, îmbunătățește managementul școlii. 

 Pentru a se putea îndeplini toate aceste scopuri enumerate mai sus, trebuie stabilite 

niște principii fundamentale, și anume: implicarea activă a copiilor în interacțiunile familie- 

școală, oferirea părinților de oportunități de a participa activ la experiențele educaționale ale 

copiilor, indiferent dacă copilul participă sau nu,  fizic /online la activitățile instituției de 

învățământ , utilizarea activităților desfășurate în cadrul parteneriatelor dintre părinți și școală 

pentru a putea rezolva situații problemă, de a sărbători realizările și performanțele deosebite 

ale copiilor. 

 Este foarte important ca părinții să fie implicați activ când se stabilesc obiectivele și se 

planifică activitățile din cadrul parteneriatelor, deoarece există și bariere ce trebuie depășite. 

La relația dintre școală și familie, dar și dintre comunitate și familie sau școală, se întâlnește 

destul de des bariera timpul oferit atât de părinți cât și de cadrele didactice/specialiști, dar și de 

resurse materiale, finaciare. Timpul și resursele sunt considerate ca fiind cei mai mari 

dușmani ai parteneriatelor. Pe lângă timp și resurse este nevoie și de informație, care trebuie 

furnizată părinților de către cadrele didactice, sau din partea conducerii școlii sau a unor 

specialiști, cu privire la activitățile ce trebuie întreprinse. 

 La relația dintre școală, familie și comunitate nu trebuie să se țină cont de diferențele 

sociale sau culturale și trebuie înlăturate prejudecățile legate de profesori și rolul lor în viața 

copiilor. Relația dintre școală și comunitate vizează  anumite obiective, cum ar fi: dezvoltare 

de programe de colaborare între școală și diferiți participanți ai comunității; furnizarea de 

servicii de consiliere; promovarea imaginii instituției de învățământîncomunitate și creșterea 

rolului acesteia în comunitatea locală; ajutorul oferit familiilor dezavantajate; aplicarea de 

bune practice în diferite domenii de interes comun. De multe ori, pentru acest tip de relație, 

este necesară susținerea financiară pentru a se putea realize activități de bune practici din 

cadrul parteneriatului, sprijin care vine de cele mai multe ori din partea ONG-urilor.Înfuncție 

de nevoile identificate în instituția de învățământ, se vor căuta parteneri care vor putea oferi 

sprijin logistic și financiar. Relațiile dintre școală-familie-comunitate sunt necesare a se 

desfășura și pe perioada vacanțelor, dezvoltarea copilului, atât intelectuală, fizică cât și 

emoțională, are loc pe parcursul întregului an. 

Pe lângă faptul ca sunt cadru didactic sunt și părinte de copil cu nevoi speciale. Acum 

6 ani am primit vestea că sunt mamă de fetiță cu sindromul Down. Am simțit că se rupe 

pământul în două și cad în neant, dar o mână invizibilă mă ținea și o voce îmi șoptea“ copilul 

este sănătos și are nevoie de voi”.Din momentul în care am aflat această veste, mi-am impus 

să lupt ca să îmi ajut copilul, dar am intrat pe un tărâm necunoscut. Au început să curgă 

întrebări la care nu aveam răspunsuri, dar ne-am informat și totul a devenit mai ușor și mai 

clar. 

În acești 6 ani, am trăit cele mai intense momente din viață. Când esti părinte de “copil 

special” fiecare realizare a copilului reprezintă o victorie pentru familie, dar pentru a putea 
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ajunge la aceste victorii au fost necesare multe lupte din partea noastră, timp alocat, resurse 

financiare, dar toate au meritat. Nu e sufficient să ne implicăm noi familia, dacă din jur nu 

avem susținere. Noi am primit ajutor de la comunitate, încă de când fetița avea 5 luni, am fost 

acceptați, după o evaluare, la un centru de recuperare, care se afla la 60 km distanță de 

domiciliu, existența centrelor de recuperare este o problemă a societății de azi, ținând cont că 

numărul copiilor cu nevoi speciale este în creștere. Am intrat în programul centrului cu terapii 

de kinetoterapie, logopedie, psihoterapie și meloterapie, program care îl onoram de două ori 

pe săptămână, lucru care implica alocare de timp și cheltuieli financiare pentru deplasare, 

terapiile fiind gratuite. Personalul centrului de recuperare ne-a oferit sprijin, ne-au sfătuit cu 

privire la unele nedumeriri pe care le aveam, ne-au consiliat pe noi părinții, ne-au dat 

posibilitatea să participăm la activitățile ce ne erau furnizate pentru a ne asimila și noi anumite 

practici ce trebuiau continuate acasă. Informarea cu privire la activitățile întreprinse în centru 

ne erau furnizate permanent, ni se comunica progresul sau regresul fetiței, era făcută periodic 

o evaluare a progresului pentru fiecare terapie și ni se aducea la cunoștință. Personalul 

centrului era foarte deschis la comunicare, existând o colaborare foarte bună. Periodic, pentru 

consilierea părinților se organizau întâlniri cu psihologi, medici, logopezi care ne furnizau 

exemple de bune practici, ne îndrumau în procesul de bună creștere a copiilor.Toate aceste 

activități aveau loc și pe perioada vacanțelor, pentru a susține permanent dezvoltarea 

copilului. Pe perioada vacanțelor, mai ales a vacanței de vară, multe activități se desfășurau în 

curte, în aer liber. 

Dar nu e suficient să duci copilul o dată sau de două ori pe săptămână la terapii, este 

nevoie permanentă de dedicare lui pentru a obține rezultate bune în procesul lui de dezvoltare. 

E nevoie de a-l scoate în societate, de a interacționa cu cei din jur, de a vizita diferite locuri 

care îi deschid noi orizonturi, de a interacționa cu copii de vârsta lui. Aici intervine și  

grădinița care este punctul de pornire în educația unui copil, pe lângă educația oferită de 

părinte. Deși este un  ” copil special”, fetița noastră frecventează o grădiniță normală cu 

program prelungit, unde am avut norocul să întâlnim două doamne educatoare B.F și V.I. care 

sunt dedicate în totalitate meseriei pe care și-au ales-o, nu țin cont de religia sau naționalitatea 

copiilor, că fac parte din familii dezavantajate sau că sunt copii cu nevoi speciale. Doamnele 

educatoare mi-au tratat copilul, fără a face diferența între ea și ceilalți copii, lucru care a dus la 

o integrare armonioasă în cadrul grupei, la o evoluție frumoasă a fetiței noastre, este copilul 

care dimineața aleargă pe aleea înspre grădiniță, nu plânge niciodată că nu ar vrea să meargă 

la gradiniță. Cred că acest mod de a trata copiii, ajută foarte mult la dezvoltarea lor și la 

crearea unui ambient plăcut pentru desfășurarea activităților. Doamnele educatoare ne 

comunică permanent ce activități fac cu copiii, ne îndrumă, dacă cerem ajutorul, țin legătura 

cu alți terapeuți cu care lucrează copiii, pentru a realiza un plan de acțiune necesar procesului 

de învățare și dezvoltare a copiilor. Chiar îi scot pe copii din mediul lor de la grădiniță, 

ducându-i în diferite locuri pentru a le urmări modul de interacțiune cu alt mediu. 

Mă consider un părinte norocos, deoarece am avut posibilitatea să îmi ajut copilul și 

am avut o legătură strânsă cu comunitatea-prin centrul de recuperare, cu grădinița, am întâlnit 

cadre didactice și specialiști care ne-au ajutat pentru a obține rezultatele pe care le avem până 

acum cu fetița noastră.  Este mare nevoie de centre de recuperare pentru integrarea copiilor cu 

nevoi speciale, dar și de organizații/centre/asociații care să ofere sprijin și celorlalți copii. 

Copiii care fac parte din familii dezavantajate, care nu dispun de resurse financiare și de 

mijloc de transport, sunt defavorizați, posibilitățile lor de a participa la terapii din centre care 

se găsesc la zeci de kilometri față de zona de domiciliu este foarte limitată, aici ar trebui să 

intervină comunitatea. Copiii cu sindrom Down sunt o binecuvântare. Ei sunt mereu veseli, 

inocenți, încăpățânați și chiar dacă uneori ai impresia că ai luptat până la epuizare și nu mai ai 

putere, când te cuprind de gât și te îmbrățișează, îți dau putere să mergi mai departe. Așa că, 

părinți de „copii speciali”, capul sus, lupta continuă. 
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MENȚINEREA RELAȚIEI ȘCOALĂ -FAMILIE- COMUNITATE  

ÎN VACANȚA DE VARĂ 
 

                                                                                                           prof. Cîmpean Valeria 

                                                                                                           prof.Cîmpean Andrada 

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia, jud. Alba 

 

Vacanța de vară este de mult disputată printre părinți și dascăli. Studiile și opiniile 

specialiștilor în educație sunt împărțite.  

Când spui „vacanța de vară” te gândești la soare, mare, munte, relaxare. Vacanța de 

vară este o perioadă extrem de plăcută, iar întâmplările din această perioadă se păstrează vii în 

amintirea noastră peste ani și ani, aducându-ne zâmbetul pe buze. 

Vacanța de vară trebuie să fie o perioadă de relaxare, când odihna, jocul și lectura să 

fie prioritare, dar sunt profesori și părinți care cred că temele sunt utile pentru ca elevii să nu 

uite ce au învățat în timpul anului școlar. 

Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului, în conturarea 

concepţiei lui despre lume şi despre sine. Influenţa exercitată de către părinţi asupra copilului 

este benefică, dacă aceştia sunt competenţi privind educaţia, dacă îl îndrumă cu tact şi cu 

înţelepciune, dacă îl respectă şi-i stimulează creativitatea, responsabilitatea şi libertatea. 

În vacanțe, copiii au nevoie de un alt tip de învățare – timp de calitate petrecut cu 

părinții, lecții în natură, activități și jocuri în familie care să consolideze ceea ce au învățat la 

școală, multă mișcare, ore de citit în familie și întărirea prieteniilor cu alți copii. 

În cazul în care copiii au bunici într-o zonă rurală, cu o grădină spațioasă, aceștia pot 

învăța cum se cultivă și se cresc legumele. Părinții sau bunicii pot începe prin a-l încuraja pe 

cel mic să pună în pământ semințe sau mici lăstari, care se găsesc cu ușurință la supermarket 

ori din piață. 

Copilul va fi învățat despre nevoile plantelor, despre acele lucruri esențiale pentru 

dezvoltarea lor (aer, apă, lumina soarelui și nutrienți), și va fi încurajat să îi ajute pe bunici să 

își îmbogățească grădina cu verdețuri, flori sau legume. Poate fi o modalitate distractivă prin 

care cel mic învață noțiuni de bază despre grădinărit și află de unde provin anumite alimente. 

E bine ca activitățile de vacanță să conțină și învățarea diverselor responsabilități. 

Chiar și copiii mici pot să învețe să fie responsabili, ajutând părinții sau bunicii, de exemplu, 

să pună masa, să aibă grijă de un animal de companie, să ude florile din grădină sau de la 

fereastră sau să facă ordine într-un dulap mic. Cei mai mărișori pot ajuta părinții sau bunicii să 

spele mașina, să culeagă fructe, să hrănească animalele domestice, să adune fânul sau să 

vopsească un gard.  

O vacanță în familie reprezintă ocazia perfectă pentru a crea de la zero un jurnal sau un 

album care va fi un adevărat suvenir pentru viitor. Când familia pleacă într-o călătorie în 

vacanța de vară, copiii vor fi rugați să colecționeze cărți poștale, meniuri de la restaurante și 

pliante de la atracțiile turistice pe care le-au vizitat. Apoi, vor fi încurajați să lipească aceste 

suveniruri într-un album, să noteze scurte descrieri ale locurilor pe care le-au vizitat în vacanță 

și să scrie scurte povești despre aventurile familiei.  

Vacanţa de vară  este în plină desfășurare şi părinţii se gândesc la soluţii cât mai 

atractive şi benefice pentru copii lor, când vine vorba de petrecerea timpului după încheierea 

anului şcolar. 

Taberele școlare, organizate în diferite zone din țară dau posibilitatea copiilor să 

cunoască locuri și oameni, să socializeze, să se joace și să se plimbe. Taberele tematice (de 

pictură, sculptură, olărit) oferă posibilitatea copiilor care au diferite talente să și le descopere 
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sau să și le exerseze într-un cadru plăcut. Există o serie de motive pentru care implicarea 

părinților în activităţi coordonate de şcoală este mai mult decât recomandată:  

• Implicarea părinților îmbunătățește performanțele şcolare ale copiilor. Cu cât părintele 

este implicat mai mult, cu atât şansa de succes şcolar a copilului este mai mare.  

• Implicarea părinților duce la un comportament al copiilor în clasă mai bun.  

• Un părinte poate influenţa decisiv atitudinea copilului față de școală, comportamentul 

la clasă, stima de sine și motivația.  

• Părinții ar trebui să rămână la fel de implicaţi în educația copiilor lor, de la nivel 

preşcolar până la liceu inclusiv. 

• Formarea adecvată și disponibilitatea resurselor necesare pot ajuta părinții să se 

implice.  

• Exerciţiile de lectură ale copilului împreună cu părinţii îmbunătăţesc considerabil 

abilitățile copilului si de aceea școlile caută în mod activ modalități pentru a-i implica 

pe părinți. 

• Implicarea părinților ridică moralul profesorilor.  

• Implicarea părinților aduce beneficii atât pentru copii, cât și pentru părinți. Părinții vor 

avea o mai bună înțelegere a curriculumului și a activităților școlare și vor comunica 

mai bine cu copiii lor. Constrângerile de timp sunt cel mai mare obstacol în privinţa 

nivelului de implicare a părinților. Buna comunicare cu profesorul pentru a găsi 

modalități potrivite şi convenabile de a colabora este soluţia în acest caz. 

 

Familia și școala sunt instituții ce au un rol esențial ȋn crearea spiritului social al 

copilului.Acestea ȋl pregӑtesc pentru o integrare optimӑ ȋn viața socialӑ.O bunӑ colaborare  

ȋntre școalӑ și familie este posibilӑ numai atunci cȃnd familia ȋnțelege menirea școlii:aceea de 

a fi principalul izvor de culturӑ și factor de civilizație,iar școala vede ȋn familie un aliat,un 

colaborator sincer,permanent și direct interesat de ȋntregul proces instructiv-educativ.Ca orice 

relație partenerialӑ,relația școalӑ-familie trebuie construitӑ cu migalӑ și cu mӑiestrie. 

 

O concluzie care se impune este aceea cӑ atitudinea elevului fațӑ de muncӑ și fațӑ de 

ȋnvӑțӑturӑ este rezultatul influențelor educative exercitate de familie și școalӑ asupra lui.Dacӑ 

pӑrinții și cadrele didactice se preocupӑ nu numai de suma cunoștințelor pe care și le ȋnsușește 

școlarul,ci și de atitudinea lui fațӑ de munca educativӑ,dacӑ elevul ȋși pregӑtește lecțiile din 

proprie inițiativӑ,ȋn baza unor deprinderi de muncӑ bine consolidate și a obișnuinței de a 

munci sistematic,se poate afirma cu certitudine cӑ activitatea educativӑ a școlii și a familiei a 

fost ȋncununatӑ de succes. 

 

Cu părere de rău, există şi alt tip de părinţi, care consideră că nu în toate cazurile este 

necesară menţinerea unei legături permanente cu şcoala. Ajutorul calificat al cadrelor 

didactice este de neînlocuit, fiindcă ei sunt acei a căror profesie este tocmai de educator. De 

aceea menirea şcolii este de a găsi cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de atragere 

a părinţilor într-un dialog eficace spre formarea unui cetăţean activ. 

Nu mai puţin importantă este şi colaborarea cu comunitatea şi anume: alte instituţii 

care oferă servicii educaţionale, ONG-uri, Administraţia Publică Locală, Organele de drept, 

Agenţi economici, Mass media etc. 

 

 

 

În acest context comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de 

dezvoltare a elevului.  
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Este bine ca elevii sӑ ȋnvețe ȋncӑ de mici,cӑ „în cӑminul familiei, copiii trebuie sӑ-i 

respecte pe pӑrinți, ȋn afara cӑminului pe toatӑ lumea, iar ȋn singurӑtate pe ei ȋnșiși”, dupӑ cum 

spunea regele grec Demetrius. 
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TABĂRA DE VARĂ-AVENTURĂ ŞI ÎNVĂŢARE 
 

prof. înv. primar Copos Elena 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Dej, jud. Cluj 

 

Un copil este cea mai de preț comoară a unui părinte și, totodată, cea mai mare 

responsabilitate a sa. Copiii nu au nevoie de lucruri mărețe pentru a fi fericiți, ci doar de 

iubirea și de grija adulților. Prin zâmbetele lor sincere și sclipirea din ochi, cei mici au 

capacitatea de a ne aduce atât de multă bucurie în suflete, astfel încât fiecare moment petrecut 

în preajma lor devine de-a dreptul copleșitor. De la ei învățăm inoncența și tot ei ne învață ce 

este loialitatea.  

Ce faceți cu copiii toată vara? Cum își vor petrece copiii voștri vacanța de vară? – 

sunt întrebările pe care și le pun cei mai mulți părinți. 

O mică parte din vacanță, copiii și-o vor petrece cu părinții, în perioada de concediu a 

acestora. În general, vor călători fie în țară, fie spre alte destinații. 

În rest, bunicii, after-school-urile și taberele rămân soluțiile cele mai la îndemnă. 

Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este dreptul la recreere, deci copilul 

are nevoie de vacanţă. Pentru orice copil, vara aduce cu sine bucuria vacanţei mari şi cu 

aceasta dorinţa de a pleca în tabere. Aceasta presupune şi plecatul de acasă. Într-o excursie sau 

într-o tabără, copilul va vedea locuri noi, va învăţa lucruri noi, se va dezvolta emoţional şi 

social. O tabără sau o excursie va fi pentru copil o confruntare cu viaţa adevărată, un prilej de 

a socializa într-un mediu străin, diferit de şcoală sau casă. 

O ieşire îi oferă copilului posibilitatea de a-şi face prieteni, de a-şi antrena corpul şi 

mintea, iar cel mai mare câştig este deprinderea responsabilităţii. Aşadar, tabăra şcolară poate 

fi un prilej minunat de petrecere a unei părţi din vacanţă. 

Părinţii nu ar trebui să-I priveze pe copii de această frumoasă experienţă, care se 

dovedeşte a fi una educativă şi de neuitat pentru cei mici. În astfel de situații, părinții ar trebui 

să țină cont de beneficiile pe care le aduc asemenea experiențe în formarea și dezvoltarea 

personalității copilului. Taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor 

despre frumusețile țării, la educarea dragostei, a respectului pentru frumosul din natură, pentru 

artă și pentru cultură. Acestea reprezintă o excelentă îmbinare între programele culturale, 

educative și multe activități în aer liber. Aici, prin excursii, copiii vizitează anumite obiective 

turistice, pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere 

de artă, desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, confecționează măști, fac 

drumeții în masive muntoase, se inițiază în tehnici de orientare în pădure, dansează, cântă, 

reușind, astfel, să-și pună în valoare abilitățile și să-și cultive propriile talente. 

Plecatul în tabără îl va învăţa pe copil să se descurce fără mama şi tata, îl va face mai 

responsabil; copilul va respecta un program, va trăi în colectivitate, va cunoaşte alţi copii şi se 

va alege cu amintiri frumoase pentru toată viaţa. Taberele școlare și excursiile sunt deosebit 

de importante în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se 

accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul rând, să se înțeleagă unii pe 

ceilalți. Totodată, cei mici învață să-și ordoneze lucrurile, să facă ordine și curățenie în camera 

în care stau și să-și facă singuri patul. Altfel spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe copii să 

devină independenți și să aibă încredere în propriile forțe, devenind, în același timp, foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în 

acest sens. Înviorarea de dimineaţă, drumeţiile organizate pe munte, vizitarea unor obiective 

turistice (cascade, peşteri, muzee), spectacolele organizate ad-hoc prin participarea tuturor 

copiilor, legarea unor prietenii noi cu fete şi băieţi din întreaga ţară, toată corespondenţa 
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sinceră şi copilăroasă pe care o întreţin mult – sunt lucruri de care nimeni nu şi-ar mai aminti 

cu drag dacă nu ar fi fost taberele de vară. 

Desprinderea de părinți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, cu prilejul plecării în 

tabăra de vară, aduce o serie de aspecte pozitive în dezvoltarea psiho-socială a copilului. 

Odată cu debutul școlii, copilul este pregătit pentru integrarea în plan social. Această 

etapă de vârstă este marcată de nevoia copilului de a iniția noi relații în plan social, de a-și 

face noi prieteni, de a comunica cu aceștia și de a dezvolta proiecte personale în afara 

căminului. 

Activitățile și jocurile de tabără pentru copii reprezintă secretul unei tabere de vară 

reușite. Cu cât sunt mai diverse și mai interactive, cu atât copiii vor fi mai încântați, vor 

strânge amintiri frumoase și vor dori să revină și vacanța viitoare. Află din acest articol care 

sunt cele mai potrivite și îndrăgite jocuri și activități de tabără pentru copii. 

Vacanța a sosit și o mare parte dintre copii și-au făcut deja planuri, iar o opțiune ar 

fi taberele de vară. Ca organizator al unei tabere de vară, nu ai deloc o misiune ușoară, având 

în vedere că părinții își lasă copiii pe mâna voastră. Apare o întrebare: ce jocuri și activități 

pentru tabără de vară ar trebui să organizezi? Iată câteva exemple: 

• jocuri de cunoaștere: jocul cu mingea, ghicește cine sunt 

• jocuri amuzante pentru copii: cursa cu saci, fuga cu oul în lingură, trasul cu 

sfoara, scaunele dansatoare 

• jocuri în echipă: mima, capturează steagul, castelul 

• jocuri de abilitate și îndemânare: vânătoarea de insecte, decupează și lipește, cine 

găsește rima. 

Un lucru e clar: dacă îi mulțumești pe copii, o să fie și părinții încântați! Ce fel de 

activități pentru copii ar trebui să organizezi? Dar cum ai putea să-I mulțumești pe toți copiii, 

având în vedere că aceștia sunt atât de diferiți? 

Secretul unei tabere de vară este să organizezi mai multe tipuri de activități pentru 

copii. Cu cât vei desfășura mai multe activități diverse, cu atât șansele ca fiecare copil să facă 

ce-i place sunt mai mari. Spre exemplu, poți include: activități sportive, ateliere, excursii, 

cursuri de limbi străine, jocuri de cunoaștere și multe alte activități care să îmbine învățarea cu 

distracția. 

Pentru ca aceste jocuri și activități pentru tabără să fie cât mai memorabile, îți 

recomand să incluzi în desfășurarea lor și câteva produse utile pentru ei, dar care îți vor ușura 

și ție munca (tricouri, șepci, rucsacuri, pixuri, brățări etc.). Acestea nu numai că vor crea o 

amintire frumoasă și o relație specială între participanți, ci îți vor aduce și un plus de 

notorietate, având în vedere că acestea vor fi păstrate și folosite de copii și după finalizarea 

taberei. 

În concluzie, organizarea unei tabere de vară poate fi un lucru simplu dacă vei avea 

grijă să incluzi cât mai multe activități pentru copii și vei desfășura diverse jocuri de tabără. 

Ține cont că, în primul rând, copiii sunt cei care o să-ți promoveze serviciile! Sigur micile 

cadouri personalizate pe care poți să le oferi copiilor vor contribui la acest lucru! 

Copiii merg acolo unde se întâmplă lucruri interesante, dar rămân acolo unde este 

dragoste. – Zig Ziglar 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA – FACTORI IMPORTANȚI ÎN PREVENIREA  

COMPORTAMENTULUI NEGATIV 

 
prof. înv. primar Covaciu Ana 

Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj 

 

  Orice lucru trebuie făcut cu știință. Astăzi știința a pătruns în toate sferele vieții umane, 

fără ea fiind imposibil progresul.Ne trebuie știință în modernizarea proceselor de producție, în 

protecția mediului înconjurător, în gastronomiei, in confecționarea îmbrăcămintei și exemplele pot 

continua fără a găsi o limită a nevoii de știință. 

  Un domeniu important la care avem nevoie de multă știință și artă este EDUCAȚIA. 

Școala și familia sunt doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 

formarea tineretului. 

  Familia este prima școală a copilului. Ea reprezintă nucleul social sau celula societății. 

Familia este cea ce răspunde de satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și de protecția 

acestuia. Ea exercită o influență atât de adâncă încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru toată 

viața în profilul moral-spiritual al acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc și trebuințele și 

dorințele lui. 

  Rolul primordial în acțiunea comună a celor doi factoriîi revine însăși școlii, care se 

conduce după principii și metode științifice în formarea și dezvoltarea copilului. Investit cu aceasta 

răspundere profesorul trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, 

disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și caracteriale. 

  Profesorul se ocupă de socializarea școlarului prin integrarea lui în mediul școlar, dar îi 

oferă prilejul să cunoască și mediul înconjurător organizând vizite, excursii, ceea ce conduce la 

observarea comportamentului copiilor și în afara școlii. 

  Este necesar însă ca familia să sprijine în permanență activitatea educativă a școlii. 

Părinții trebuie să cunoască atmosfera muncii școlare și să încerce a o aplica și în familie. 

   Copilul este puternic influențat de familie și de educația școlară, subordonându-se 

cerințelor acestora. El simte nevoia să fie ocrotit, iubit părintește și ajutat. Uneori intervin unele 

neînțelegeri între copil și adult, care ar trebui rezolvate prin respect și dragoste  pe care trebuie să i-

o arătăm copilului. 

  Fiecare copil în sine constituie o problemă pentru toți factorii educaționali. Unii dintre ei 

însă reprezintă cazuri dificile prin atitudinea, comportamentul și faptele lor ieșite din cadrele 

generale acceptate, scrise și nescrise. 

  Este mai ușor să previi îndepărtarea socială a copilului decât să-l îndrepți și să-l vindeci. 

Aceasta impune ca atenția pentru prevenirea delicvenței să fie îndreptată cu multă stăruință și în 

mod profesional încă la nivelele cele mai de jos ale pregătirii scolare. 

  Printre cauzele care determină conduita defectuoasă ce duce la delicvență și care 

formează elevii problemă se înscriu: 

➢ instabilitatea, impulsivitatea caracterială; 

➢ sentimentele de inferioritate și frustrare; 

➢ traumatismele fizice și psihice; 

➢ familiile dezorganizate, incomplete sau refăcute care nu oferă cadrul și atmosfera necesară; 

➢ absența unei ferme ierarhii a valorilor în casă; 

➢ exemple negative din jur; 

➢ carențe în activitatea școlii. 

  Familia nu are dreptul să neglijeze cea mai prețioasă creație a sa, din punct de vedere al integrării 
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sale în societate, iar ca instituție publică specializată, abilitată cu pregătire și virtuți educative, 

școala nu are voie să neglijeze sau să refuze exercitatea unui act competent, profesional pentru a 

frâna procesul deviant ce conduce la formarea de oameni inadaptați.Trebuie sa fim de acord ca nu 

orice comportament care nu convine celor din jurpoate fi taxat ca delicvență. Sre exemplu, purtarea 

unor elevi care provine din temperamentul impulsiv sau care ne contrazic, nu poate fi asociată drept 

anormală. Tratarea diferențiată, sistematică și cu tact a unor astfel de cazuri ne ajută în rezolvarea 

spre bine. Intoleranța, superficialitatea, lipsa de afectivitate nu numai că nu rezolvă, dar pot fi și 

contra eficiente. 

  În discuțiile cu părinții pe tema educării, formării copilului le-am recomandat să folosească 

strategiile științifice practicate la școală. Dintre acestea menționez: 

1. Strategia democratică a educării copilului care presupune: 

➢ orice comportament al copilului să fie orientat spre un scop bine motivat; 

➢ comportamentul să fie înțeles și apreciat în contextual sau social; 

➢ comportamentele negative să fie explicate și raportate la acțiunile efectuateși trăite 

anterior; 

➢ apartenența la grupurile sociale este o trebuință majoră a individului. 

2. Strategia umanistă vizează îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii care trebuie să fie: 

➢ comunicări bazate pe respect și îndemn spre acțiuni pozitive; 

➢ lauda și întărirea pozitivă dar fără exagerări din partea părinților; 

➢ în abordarea conflictelor, supărarea părinților să nu fie violentă; 

➢ comunicarea devine eficientă dacă se renunță la atitudinea de superioritate; 

➢ disciplina și responsabilitățile să se petreacă în limite raționale; 

➢ pedeapsa fizică este deunătoare pentru copil. 

  Ca profesor i-am sfătuit pe părinți să acționeze cu calm şi prudență când copilul are o problemă, 

deoarece părintele îndeplinește rolul de terapeut, iar dacă apar conflicte, părinții sunt cei care trebuie 

să depună eforturi pentru a stăpâni situația, să o rezolve cu calm, cerând să fie respectați dar, în 

același timp, acordând copilului respectul la care are dreptul. 
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ȘCOALA-FAMILIA -COMUNITATEA, VERIGI CHEIE ALE 

PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

prof. înv. primar Engheş Maria-Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Dej jud. Cluj 

 

Motto: 

Eu sunt copilul. Tu ţii în mîinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume... 

                                                          (din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole)  

 

Educaţia reprezintă un ansamblu de acţiuni și influenţe fundamentate știinţific și 

utilizate conștient pe direcţia de formare a copilului ca și personalitate. Aceasta constituie 

factorul determinant al dezvoltării umane, îndeosebi a dezvoltării structurilor psihice. 

Funcţia centrală a educaţiei este de formare și dezvoltare permanentă a personalităţii 

individului cu scopul unei integrări optime în societate. Omul este într-o interacţiune 

permanentă cu factorii sociali ai existenţei sale.  

Procesul educării copilului se realizează de-a lungul diferitelor etape de viaţă, în cadrul 

unor forme specifice de activitate socială și în cadrul unor instituţii cum ar fi: grădiniţa, 

școala, instituţiile culturale, dar și prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. 

Acesta este un fenomen complex, care presupune colaborarea mai multor factori. Doi dintre 

factorii care au un rol esenţial în educaţie sunt, fără îndoială, familia şi şcoala. Dacă până la 

intrarea copilului într-o formă de învăţământ rolul principal îi revine familiei, după integrarea 

acestuia într-o formă de învăţământ rolul primordial îi revine şcolii. Acţiunile celor doi agenţi 

educativi trebuie să se afle într-un raport de complementaritate, fiind necesară o permanentă 

cooperare care se poate realiza printr-o multitudine de forme şi modalităţi. 

O modalitate eficientă prin care se poate realiza colaborarea dintre şcoală şi familie îl 

reprezintă parteneriatul școlar. Complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care 

şcoala românească se confruntă, cât şi impactul educaţiei şcolare asupra întregului sistem 

social impun soluţionarea dificultăţilor, apelând la colaborarea şi cooperarea în parteneriat 

unor categorii sociale cum ar fi:şcoala, elevii, familia, organizaţii guvernamentale cu caracter 

central sau local,organizaţii nonguvernamentale, agenţi economici, autorităţile centrale şi 

locale. 

 Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de 

orientarea copiilor într-un univers  informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu 

şi necesitatea racordării permanente a şcolii la realitate. 

Colaborarea familiei cu şcoala este o condiţie importantă a unirii eforturilor în 

educarea copiilor. Comportarea elevilor în şcoală şi în afara ei nu-i poate lăsa indiferenţi pe 

profesori şi pe părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţii trebuie să reflecte 

necesităţile stringente ale vieţii, ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la 

soluţionarea cărora sunt angajate, deopotrivă, şcoala şi familia.  Privită în timp, familia a 

constituit prima şcoală a omenirii şi constituie şi azi prima şcoală a copilului. 

Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o 

prioritate mai ales în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor 

schimbări semnificative. În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de: 
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lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, 

problemele severe cu care se confruntă unele familii, marginalizarea sau automarginalizarea 

unor familii defavorizate, resticţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De 

aceea, şcoala trebuie să-şi asume ca priorităţi: 

-atragerea şi sensibilizarea familiei; 

-elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţii; 

-comunicarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei; 

-organizarea unor activităţi extraşcolare în regim de parteneriat; 

 -crearea unor asociaţii comune care să se unească părinţi ai elevilor, cadre didactice;  

Familia şi şcoala au un rol important în educarea copiilor, acţiunile celor doi agenţi 

educativi aflându-se într-un raport de complementaritate. Este necesară o permanentă 

cooperare atȃt pe durata cursurilor cȃt și în timpul vacanţelor școlare, care se poate realiza 

printr-o multitudine de forme şi modalităţi. 

O modalitate de menţinere a legăturii dintre școală, familie, comunitatea locală în 

timpul vacanţelor ar fi prin participarea educabililorla diverse tabere și excursii, organizate de 

către școală, cu sprijinul părinţilor, al unor asociaţii sau organizaţii. 

Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este dreptul la recreere, deci copilul 

are nevoie de vacanţă. Pentru orice copil, vara aduce cu ea bucuria vacanţei mari şi cu aceasta 

dorinţa de a pleca în tabere. Aceasta presupune şi plecatul de acasă. Într-o excursie sau într-o 

tabără, copilul va învăţa lucruri noi, va vedea locuri noi ,se va dezvolta social și emoţional. O 

tabără sau o excursie va fi pentru orice copil o confruntare cu viaţa adevărată și ocazia de a 

socializa într-un mediu străin, diferit de şcoală sau casă. O ieşire îi oferă copilului prilejul a de 

a-şi face prieteni, de a-şi antrena corpul şi mintea, iar cel mai mare câştig este deprinderea 

responsabilităţii. Aşadar, tabăra sau excursia şcolară poate fi un prilej deosebit de petrecere a 

unei părţi din vacanţă. Părinţii ar trebui să-i susţină pe copii pentru a trăi această frumoasă 

experienţă, care se dovedeşte a fi una educativă şi de neuitat pentru cei mici. În astfel de 

situații, părinții trebuie să țină cont de avantajele pe care le aduc asemenea experiențe în 

formarea și dezvoltarea personalității copilului.  

Taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 

țării, la educarea dragostei, a respectului pentru frumosul din natură, pentru artă și pentru 

cultură. Acestea reprezintă o excelentă îmbinare între programele culturale, educative și multe 

activități în aer liber.Aici, prin excursii sau drumeţii, copiii vizitează anumite obiective 

turistice, pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere 

de artă, desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, confecționează măști, fac 

drumeții în masive muntoase, se inițiază în tehnici de orientare în pădure, cântă, 

dansează,reușind astfelsă-și pună în valoare abilitățile și să-și cultive propriile talente. 

Astfel, în tabără copiii pot participa prin rotaţie la diverse ateliere de lucru cum ar fi: 

,,Micii jurnaliști”, ,,Mȃini dibace” , ,, Artă culinară”,  ,, La jocuri pe asfalt” , ,, Flashmob” , 

,,Vȃnătorii de comori” etc. 

În cadrul primului atelier ,,Micii jurnaliști”, după ce află cȃtevainformații referitoare la 

cuvinte-cheie precum: jurnalist, jurnalism, interviu, știre, articol, reportaj, pentru o zi, copiii 

din fiecare grupă pot juca rolul de jurnalist. Folosind un microfon de jucărie, un telefon, pot 

porni spre celelalte ateliere pentru a realiza cele mai frumoase interviuri, reportaje, atât cu 

elevii, cât și cu o parte dintre coordonatorii taberei. La întoarcere, pot scrie un articol, sau își 

pot edita reportajul. O asemenea călătorie prin lumea jurnalismului îi poartă pe elevii 

participanți la acest atelier pe drumuri, poate, de neimaginat, deschizându-le uși magice, care 

îi ajută să se descopere, în primul rând, pe ei înșiși, iar prin articolele și reportajele realizate să 

ajungă și la sufletul cititorului, dovedind că sunt deștepți, creativi, ambițioși și dornici de a 

învăța lucruri noi.    
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Cel de al doilea atelier ,,Mȃini dibace”, are rolul de a le stimula participanţilor 

abilităţile practice, deprinderile de muncă, corelate cu imaginaţia şi creativitatea. În cadrul 

atelierului cei mici pot învăţa să utilizeze diverse materiale pentru a  proiecta şi a-şi 

confecţiona obiecte folositoare, dezvoltându-şi în acest fel simţul practic, dar şi pe cel estetic. 

Succesul activităţilor din cadrul acestui atelier poate fi măsurat şi din perspectiva trăsăturilor 

morale pe care le dobândesc participanţii: răbdarea şi disciplina în muncă, spiritul de ordine, 

perseverenţa, încrederea în forţele proprii,  spiritul de întrajutorare, dragostea de muncă şi 

respectul faţă de munca altora. Organizatorii acestui atelier le pot insufla copiilor dragostea 

pentru natură, dezvoltându-le simţul ecologic. Astfel, prin utilizarea unor materiale reciclate, 

li se poate arăta cum din nimic se pot crea obiecte frumoase şi folositoare, dacă aplică anumite 

tehnici de lucru. 

 

În cadrul atelierului ,,Artă culinară”, copiii pot primi sfaturi privind un regim alimentar 

sănătos, cum ar fi: consumă mâncărurile sănătoase care îți plac, gătește mai mult, mănâncă 

legumele prima dată, renunță la carne o dată pe săptămână, îmbunătățește-ți micul dejun, 

înlocuiește băuturile care conțin zahăr cu apă, mănâncă legume ca gustări. La acest atelier, 

copiii pot pătrunde  în minunata lume a deserturilor și sandwich-urilor. „Micii bucătari” pot 

prepara sandwich-uri calde, waffe delicioase umplute cu gem de casă, dovedindu-și dragostea 

față de semeni, punându-se în slujba acestora prin prepararea unor meniuri simple şi gustoase.
  

Jocurile exterioare au oferit întotdeauna o modalitate diferită de realizare a jocurilor 

educative şi distractive pentru copii, care să le stimuleze imaginația şi creativitatea şi care să-i 

încurajeze să fie activi în timp ce se distrează. În acest sens poate fi organizat atelierul ,, La 

jocuri pe asfalt”. Sepoate începe cu un joc cunoscut cum este ,,Șotronul”. Acesta 

dezvoltă: motricitatea și echilibrul, coordonarea, atenția și concentrarea. În plus, copiii 

socializează, stabilesc relații cu ceilalți copii și învață să se bucure de victorie, dar să accepte 

și înfrângerea. Apoi, se pot realiza  ștafete aplicative, deoarece au o mare valoare formativă și 

prezintă o atractivitate deosebită, dezvoltându-le copiilor perseverența, încrederea în forțele 

proprii, dorința de autodepășire, dar și autocontrolul. Se poate desfășura și jocul ”La țintă” 

care dezvoltă imaginaţia, coordonarea ochi-mână și concentrarea, dar și alte jocuri propuse de 

copii. 

 

Un alt atelier ce poate fi organizat este cel de ”Flashmob”. Este un atelier de bună 

dispoziție, dans și multă bucuriefiind foarte îndrăgit de copii. 

Mersul în tabără îl va învăţa pe copil să se descurce fără adulţii de lȃngă el, îl va face 

mai responsabil, va trăi în colectivitate,copilul va avea de respectat un program, va cunoaşte 

alţi copii şi se va alege cu amintiri frumoase pentru toată viaţa.  

Taberele școlare și excursiile sunt deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a 

copiilor. Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, 

nu în ultimul rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți. Totodată, cei mici învață să-și ordoneze 

lucrurile, să facă ordine și curățenie în camera în care stau și să-și facă singuri patul. Altfel 

spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe copii să devină independenți și să aibă încredere în 

propriile forțe, devenind, în același timp, foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 

legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Înviorarea de dimineaţă, 

drumeţiile organizate pe munte, vizitarea unor obiective turistice (cascade, peşteri, muzee), 

spectacolele organizate ad-hoc prin participarea tuturor copiilor, legarea unor prietenii noi cu 

fete şi băieţi din întreaga ţară, toată corespondenţa sinceră şi copilăroasă pe care o întreţin 

mult – sunt lucruri de care nimeni nu şi-ar mai aminti cu drag dacă nu ar fi fost taberele de 

vară. 
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Desprinderea de părinți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, cu prilejul plecării în 

tabăra de vară, aduce o serie de aspecte pozitive în dezvoltarea psiho-socială a copilului. 

Odată cu începerea școlii, copilul este pregătit pentru integrarea în plan social.Această 

etapă de vârstă este marcată de nevoia copilului de a iniția noi relații în plan social, de a-și 

face noi prieteni, de a comunica cu aceștia și de a dezvolta proiecte personale în afara familiei. 

 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 

acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Şchiopu U. , Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 

2. Mircea Agabrian, Şcoala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, 2007; 
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RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE  

ÎN CADRUL ŞCOLII DE VARĂ 

 
 prof. înv. prim. Georgiu Aurica Domnica 

prof. înv. prim. Şamşudean Flavia Alina 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Vaida Voievod” Bobâlna, jud. Cluj 

 
Trăim într-o societate în care ritmul rapid de desfăşurare a evenimentelor determină o 

schimbare permanentă a realităţii. Iată de ce, fiind parte integrantă a acestui mecanism în 

continuă mişcare, de multe ori simţim nevoia să găsim o bază solidă la care să ne raportăm, pe 

care să ne regăsim liniştea şi pe care să ne putem bucura de un moment de răgaz. În educaţie, 

această bază poate fi reprezentată de stabilirea unor relaţii solide între toţi factorii implicaţi în 

educaţie: şcoala, familia şi comunitatea. Această relație trebuie să fie asigurată și pe perioada 

vacanței de vară. 

Comunicarea eficientă este piatra de temelie a educației. Comunicarea eficientă este 

una dintre caracteristicile obligatorii pentru a deveni director de şcoală/profesor /educator 

eficient şi de succes. O serie de studii de cercetare arată că implicarea părinților în activitățile 

de învățare ale copiilor influențează în mod pozitiv performanţele și motivația acestora de a 

învăța Această implicare trebuie să existe și în vacanța de vară. 

Vacanţa de vară este de departe cel mai aşteptat moment din viaţa de şcolar! În această 

perioadă părinții și cadrele didactice împreună cu diverse organizații și asociații doresc să le 

creeze copiilor o vacanță memorabilă, în cadrul școlilor de vară. 

Școala de vară - este un program special creat pentru vacanța de vară astfel încât cei 

mici să se simtă bine si să se distreze cât timp sunt la noi, dar si să obțină beneficii în ceea ce 

privește dezvoltarea lor fizică, mentalăși socială. În cadrul lor se propune să se dezvolte patru 

din cele opt competenţe cheie prevăzute de Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii: 

competenţe sociale şi civice, a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine şi competenţe 

digitale. 

Astfel școlile de vară sunt o modalitate plăcută de a-și petrece timpul deoarece: 

• o echipă de cadre didactice specializate vă oferă servicii de pregătire școlară si 

supraveghere pentru copilul dumneavoastra la standarde ce corespund celor mai înalte 

exigențe.  

• asigură condiții excelente de desfășurare a activităților recreative de pregătire școlară 

sau opționale. 

• interesează integritatea si sănătatea copilului. În această perioadă, de regulă,copiilor li 

se asigură asistența medicală. 

• activitatea copilului se desfășoarăîn condiții impecabile de igiena colectivă si 

personală 

• realizarea temelor de vacanță sub supravegherea personalului didactic specializat. 

• pe perioada vacanței școlare copilul va putea participa la programe educative si 

recreative diverse. 

Copilul tău se va bucura de jocuri, sport și activități recreative în aer liber, drumeții și 

picnic la pădure, plimbări la pas prin cartierele elegante și palatele din împrejurimi, plimbări 

virtuale prin România sau pe continentele lumii. Se pot organiza diferite activități de 

informatică, dans de societate, muzică, pictură, teatru, modeling, spectacole de teatru, vizite la 

muzee etc. Se poate călători printre planete, se poate lua pe urmele lui Einstein făcând 

descoperiri  din lumea știintei, se analizează corpul uman, se poate învăța  cum să protejăm 
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planeta albastră, se poate descopericum se pregătește o călătorie în camping, se intră în 

rolurile diferitelor meserii pentru a afla ce își pot dori să facă când vor  fi mari, se învăță 

despre bani, economii și antreprenoriat, se pot faceexperimente științifice și activități 

creative și, nu în ultimul rând, distracție multă! 

Copiii se pot bucura de ore de înot, vor parcurge alte activități sportive, se vor juca, vor 

crea, vor descoperi natura și lumea într-un program atent structurat.Distracția poate continua 

și în weekend când facilitile noastre (mini piscina cu zona de gratar, loc de joaca, spatiu verde, 

etc) pot fi inchiriate pentru petreceri, evenimente speciale sau pur si simplu întâlniri cu 

prietenii.  

De aceea, școlile de vară propun un program variat, relaxant, care contribuie atât la 

dezvoltarea cunoștințelor copiilor, îmbunătățirea abilităților, socializarea într-un grup cât și, 

desigur, la distracție pentru o vacanță de neuitat.În același timp, te asigurăde îndeplinirea celor 

mai stricte măsuri de siguranță și protecție. 

Se pot face dezbateri tematice  cu părinții și copii legate de tema săptămânii, care vor 

aduce informații valoroase.Astfel părintele poate să răspundă la un chestionar cu 

titlulImaginează-ți cum va arăta o zi din vacanța copilului tău! 

Diminețile le popetrece în aer liber, cu jocuri de echipă și activități coordonate de trainerii 

noștri – ateliere Team Fun, dar și cu activități libere – bedminton, volei și joacă în parc.După-

amiaza vom lăsa soarele torid și se vor bucura de cele mai frumoase ateliere. 

Deoarece școala de vară are loc în afara anului școlar obișnuit și permite copiilor să reia 

unele discipline, sau conținuturi care le pun probleme. Principalul motiv pentru care copiii 

întreabă „Cât durează școala de vară” este că nu vor să facă mai multe teme în timpul 

pauzei.Nimeni nu vrea să facă mai multă muncă decât este necesar. Dar prin participarea la o 

școală de vară, ai multe de câștigat, indiferent dacă ești interesat de auto-îmbunătățire, un 

viitor academic sau un loc de muncă profesional. 

Următoarele sunt principalele avantaje ale participării la o școală de vară pentru elevi: 

✓ Să-și ridice notele 

Din punct de vedere istoric, cel mai frecvent motiv pentru care oamenii au participat la 

cursurile școlii de vară a fost să-și îmbunătățească notele la una sau mai multe clase. 

Mulți elevi merg încă la școala de vară din acest motiv și mulți dintre ei consideră că este mai 

ușor să câștige note mai bune în timpul verii, deoarece școala de vară are adesea clase mai 

mici, mai multe interacțiuni individuale cu profesorul și mai puține distrageri de care să vă 

faceți griji. precum alte clase, sporturi școlare sau cluburi. 

✓ Să urmeze  cursuri de specialitate 

Elevii se pot înscrie și la cursurile școlii de vară pentru a urma o clasă la care nu s-ar putea 

înscrie în timpul anului școlar.Aceasta poate fi o clasă pentru care nu au timp sau poate fi o 

clasă specializată, cum ar fi un curs pe o anumită materie sau un curs intensiv de limbă 

străină. 

✓ Pe timpul verii, unele școli oferă și programe de certificate scurte.  

Acestea pot acoperi o gamă largă de subiecte, inclusiv antreprenoriat, informatică și 

altele.Cursurile de vară sunt uneori oferite de școli care, în general, nu sunt oferite în timpul 

anului școlar.Susținerea unui curs de specialitate vă poate ajuta să aflați mai multe despre un 

subiect de interes, în același timp, dobândind noi abilități și informații. 

✓ Să se pregătească pentru nivelul de educație 

Școala de vară vă poate ajuta, de asemenea, să începeți restul educației, inclusiv  liceul/ 

colegiul sau chiar facultatea.Unii elevi sau studenți merg la școala de vară pentru a îndeplini 

cerințele preliminare, astfel încât să se poată înscrie la clase mai avansate în timpul anului 

universitar.Aceste cursuri te pot ajuta să te obișnuiești cu cum ar fi cursurile de la facultate, 

astfel încât atunci când începi facultatea, te vei simți mai pregătit și mai încrezător. 

 

https://worldscholarshipforum.com/cheapest-short-courses-online-certificates-malaysia/
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✓  Să-și crească  încrederea în sine 

Finalizarea unui curs de școală de vară poate fi o abordare excelentă pentru a demonstra că 

sunteți o persoană capabilă, autosuficientă.Urmărirea unui curs de vară vă va permite să vă 

valorificați adevăratul potențial, să vă reduceți la tăcere îndoielile și vă va oferi încrederea 

necesară pentru a vă urmări aspirațiile. 

✓ Să-și îmbunătățească  abilităților lingvistice. 

Cursurile școlii de vară oferă numeroase avantaje pentru îmbunătățirea limbii. Puteți alege 

un curs de engleză sau un alt curs de limbă internațională pentru a vă îmbunătăți abilitățile de 

comunicare verbală și scrisă sau puteți chiar să încercați cursuri pentru începători într-o nouă 

limbă.  

✓ Să înețeagă  învățarea independentă 

În timpul unui an școlar riguros, copiii se concentrează de obicei pe a-și înghesui cât mai 

mult material în cap pentru a-și promova testele.Profesorii sunt mai preocupați de atingerea 

obiectivelor lor predeterminate decât de a le permite elevilor să-și exploreze propriul 

potențial. 

O școală de vară abordează aceste cerințe diverse punând accent pe dezvoltarea abilităților și 

încurajând curiozitatea, creativitatea și încrederea în sine. 

✓ Să-și facă prieteni noi 

Un alt motiv pentru care copiii pun întrebarea „Cât durează școala de vară”? este pentru că 

doresc să aibă suficient timp pentru a-și face prieteni noi și a se bucura de compania celuilalt 

înainte de a se despărți, deoarece unii copii nu locuiesc acolo unde merg la școala de vară. 

Mediul primitor și extrem de dinamic tipic unei școli de vară este ideal pentru a face un număr 

mare de noi cunoștințe. Astfel se pot începe relații pe termen lung comunicând cu colegii și 

prietenii de clasă și participând la evenimente sociale.Chiar și elevilor care ezită le va fi mai 

ușor să se deschidă datorită atmosferei plăcute, intereselor comune ale membrilor, grupurilor 

mici de studiu și acceptării diversității. 

✓ Să cunoasacă orașe și regiuni noi 

Experimentarea altor culturi este o parte importantă a experienței de învățare. Într-o 

călătorie cu adevărat îmbogățitoare, descoperiți arhitectura uimitoare, galerii și muzee 

minunate, mâncare excelentă și viața de noapte.O școală de vară, ca orice altă activitate 

extracurriculară, demonstrează nivelul tău de devotament față de dezvoltarea personală și 

disponibilitatea de a merge mai departe. 

✓ Mediu este atât intensiv, cât și interactive 

Școala de vară oferă un mediu academic concentrat, cu cursuri mai mici și ore de învățare 

mai scurte.Profesorii stabilesc frecvent obiective de studiu foarte specifice, deoarece durata 

studiului este limitată.Te vei cufunda într-un subiect și vei obține o înțelegere aprofundată a 

acestuia. Un nivel mai ridicat de interacțiune vă permite să adresați întrebări detaliate și să 

participați la discuțiile de clasă.Participarea la activități speciale, petreceri și excursii, vă vor 

face experiența școlii de vară de neuitat.Școala de vară durează de obicei de la o săptămână la 

trei săptămâni cu mici variațiuni. Programele școlii de vară, inclusiv cât durează fiecare 

sesiune, vor varia în funcție de consiliul educațional local și de școlile particulare, dar, în 

general, încep în a doua săptămână a lunii iulie și se termină în prima săptămână a lunii 

august.Sesiunile de vară pentru școlile gimnaziale și primare încep în mod normal cam în 

aceeași oră, dar au doar patru ore de patru ore pe săptămână. 

În concluzie înscrierea la cursurile de vară oferă numeroase beneficii printre care și 

păstrarea relației dintre școală-familie- comunitate în perioada vacanței de vară. 
 

WEBOGRAFIE:  

https://smart-education.ro/smart-education/ accesat în 25.07.2022 
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ANALIZA FACTORILOR CARE DETERMINĂCREŞTEREA 

NUMĂRULUI DE ABSENŢE 
prof. Man Cristian 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Dej jud. Cluj 

 

La nivelul unității școlare din care fac parte există factori care determină creșterea 

numărului de absențe ale elevilor.Acești factori au diferite tipologii și interferează între ei.Voi 

prezenta în continuare acești factori: 

– lipsa/insuficienta pregătire pentru lecţii a unor elevi şi teama de a primi o notă mică;  

- solidarizarea unor elevi cu alţi colegi care absentează;  

– conflictele dintre unii elevi;  

– conflictele dintre unii elevi şi unii profesori;  

– dezinteresul elevilor pentru şcoală sau pentru unele discipline de studiu;  

– apartenenţa unor elevi la grupuri/anturaje cu comportamente sociale dezadaptative; 

 – marginalizarea elevilor din familii sărace;  

– dezinteresul părinţilor pentru situaţia şcolară şi viitorul propriilor copii;  

– lipsa condiţiilor materiale din unele familii;  

– plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate;  

 

Având în vedere factorii incriminați privind absenteismul ridicat, la nivelul școlii se impun 

luarea unor măsuri. Acestea sunt expuse în continuare: 

• monitorizarea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat și intervenția la timp, 

începând cu identificarea cauzelor absenteismului 

• semnalarea cazurilor conducerii școlii 

• aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentul şcolar 

• păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar și 

informarea părinţilor (verbal/în scris) privind situația școlară a elevului, chiar și în 

perioada vacanțelor 

• vizite la domiciliul elevilor efectuate de către profesorul diriginte însoțit de asistentul 

social, după caz 

• activităţi derulate de către consilierul şcolar și/sau profesorul diriginte în vederea 

creșterii gradului de conștientizare referitor la importanța educației 

• şedinţe/lectorate cu părinţii pe tema absenteismului şcolar 

• iniţierea de parteneriate cu Poliţia în vederea reducerii absenteismului 

• motivarea elevilor prin organizarea și implicarea acestora în proiecte educative  

• utilizarea tuturor resurselor școlii pentru motivarea elevilor de a participa la activitățile 

școlii 

• derularea unor sesiuni de intervenție/prevenție cu sprijinul psihopedagogului școlar 

• participarea personalului didactic la cursuri de formare continua (metode de a crește 

integrarea și comunicarea dintre elevi, profesori- elevi și profesori- părinți; de a 

antrena elevii în activități școlare și extrașcolare, modalități de a crește implicarea și 

comunicarea cu părinții elevilor ce aparțin grupului vulnerabil, orientarea școlară și 

profesională a elevilor etc), 

• organizarea unor activitati de predare- învățare atractive, centrate pe nevoile elevilor . 
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ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

 
prof. înv. primar Mazureac Iulia-Domnica 

Școala Primară Jichișu de Jos, jud. Cluj 

 

Educaţia în familie este o parte integrantă a educaţiei. Factorul care exercită cea mai 

mare influenţă asupra copiilor, alături de școală, este familia. Încă de la începutul secolului 

trecut. 

Educaţia părinţilor, din perspectivă istorică,ca si educaţia în general, apare necesară 

atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca 

un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri 

ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 

componenta esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt demult 

considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 

Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare (instituţionalizată) a 

educaţiei părinţilor şi a colaborării școală – familie: 

▪ asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru 

prima oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut); 

▪ şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 

Germania); 

▪ consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din parinți, cu rol 

informațional, consultativ și decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări 

occidentale); 

▪ comitete de părinţi pe clase şi scoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 

probleme (în tările est-europene). 

Anumite categorii de părinţi pot fi folosite ca „formatori voluntari”. Obstacolele relaţiei școală 

– familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la profesori şi 

administratori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de efort 

material şi de timp). Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: 

▪ responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; 

▪ libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului; 

▪ impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 

▪ randamentul pedagogic şi datoria parentală; 

▪ participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional din instituţia şcolară. 

Se consideră, în general, că problema este de atitudine; este dificil de pretins, atât la 

părinţi, cât şi la profesori, că relaţia de colaborare școală – familie (nu) este doar un „drept de 

opţiune”. 

Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt: 

▪ apatia (nu vin la reuniuni anunţate); 

▪ lipsa de responsabilitate (aşteaptă iniţiativa profesorilor); 

▪ timiditate (lipsa de încredere în sine); 

▪ participare cu ingerinţe (critica cu impertinenţă şcoala); 

▪ preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul şcolar (notele copilului); 

▪ rolul parental rău definit (nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia copilului); 

▪ contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criza în comportarea copilului); 

https://www.dascalidedicati.ro/parintii-si-scoala/
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▪ conservatorism (reacţii negative la idei noi); activitatea cu părinţii are un caracter neorganizat, 

sporadic şi la întâmplare sau este ignorată în multe şcoli. 

Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt 

similare (nu identice!), inclusiv privind: 

▪ dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca parteneri în 

educaţia copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii); 

▪ definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradiţională şi 

perspectivele noi ale parteneriatului); 

▪ lipsa pregătirii privind relaţia școală – familie. 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, 

cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: 

▪ obligaţiile legale privind educaţia copilului; 

▪ drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; 

▪ importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; 

▪ metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi 

părinţi;   

▪ profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor 

în aceasta materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; 

▪ părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; 

▪ şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie – școală şi participarea la gestiunea şcolii, cât 

şi pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, 

protecţia copilului prin educaţie. 

Cele mai frecvente obiective ale asociaţiilor naţionale de părinţi sunt: 

▪ sensibilizarea părinţilor privind drepturile şi îndatoririle lor, influenţa comportamentului lor 

asupra copilului; 

▪ informarea părinţilor prin publicaţii, radio şi televiziune privind problemele specifice; 

▪ formarea părinţilor prin cursuri destinate acestora, consultaţii (la sediu, telefonic, prin 

publicaţii) pe probleme de interes (medicale, juridice, psihologice etc.); 

▪ reprezentarea părinţilor (reprezentanţii sunt obligaţi să apere interesele celor pe care îi 

reprezintă, să raporteze periodic acestora problemele dezbătute în consiliul de participare 

şcolară).   

Un real parteneriat între școală şi familie nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 

semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 

bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul 

este copilul. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 1. Bunescu Gheorghe, „Şcoala şi valorile morale”, EDP, R:A:, Bucureşti, 1998 

2. Şincan E., Alexandru Ghe., „Şcoala şi familia”, Editura „Gheorghe – Cârţu Alexandru”, 
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ȘCOALĂ, FAMILIE, COMUNITATE 

 

prof. Mihuț Cornelia  

Liceul Tehnologic Jimbolia, jud. Timiş 

 

”Mediul familial îl satisface pe copil în măsura în care răspunde trebuințelor sale 

elementare,adică în măsura în care este un mediu afectiv și protector, dublă condiție 

indispensabilă pentru ca ființa tânără să învețe să se construiască pe sine, să se situeze în 

raport cu ceilalți efectuând, fără pericol, primele sale experiențe sociale și sentimentale“ 

(Andre Berge) 

De la această afirmație trebuie, noi părinții să înțelegem că rolul principal în 

dezvoltarea și evoluția copiilor îl constituie familia, iar școala vine să cimenteze, să 

șlefuiască conduita copiilor în viața de zi cu zi. 

Scopul lucrării este de a prezenta o scurtă prefață a parteneriatului familie-școală- 

societate, parteneriat ce trebuie să aibă drept obiectiv educarea și îndrumarea copilului 

pentru o societate aflată într-o continuă și rapidă schimbare. A se înțelege prin îndrumare 

nu doar aplicarea strategiilor didactice de predare și învățare în cadrul obiectelor de studiu, 

ci îndrumare în dezvoltarea încrederii copilului în forțele proprii, în capacitatea de lua 

singur decizii și aceste decizii să fie bune din punctul  lui de vedere dar controlat si 

îndrumat de părinții lor. 

În acest parteneriat menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de 

cunoștințe cât mai mare, ci și de a stimula, de a ajuta, de a dezvolta , de a sprijini familia și 

societatea contemporană în a forma calitatea de om. Ce simplu este acest cuvânt ,,om”, dar 

care necesită multă muncă, înțelegere, demnitate ,sinceritate, devotament din partea tuturor. 

Parteneriatul reprezintă un angajament mutual, reciproc, clar stabilit între părinți și 

profesori. Pentru aceste timpuri, super-tehnologizat, părinții sunt după părerea mea 

“obligați “ să-și consulte copiii, să-i motiveze în gândirea proprie, să nu le pună pe tavă 

argumente, atitudini, stiluri de viață și de conduită în familie și societate. Astfel, în familie 

se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de unele lucruri 

încredințate. Până la intrarea într-o unitate de învățământ, rolul primordial în educație îl are 

familia. Odată cu înscrierea într- o unitate de învățământ ponderea se schimbă, rolul mai 

mare îl are școala, dar nici acțiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Să nu uităm că 

părintele este tutorele copilului, el părintele trebuie să-l supravegheze, să-i vorbescă, să-l 

îndrume, să-l încurajeze nu trebuie ca toată responsabilitatea să cadă in seama școlii. 

Între acțiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de 

complementaritate decât de rivalitate, acțiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 

celuilalt. 

Căile perfectei colaborări constau, în primul rând, în cunoașterea permanentă, de 

către școală și familie, a problemelor ridicate de creșterea, evoluția intelectuală, 

comportamentală a copilului, apoi de a perfecta sincronizarea criteriilor educative, de 

intransigența activă, practică unitară a tuturor acțiunilor întreprinse. 

Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin: 

- activități de informare și consiliere a părinților, care pot fi zilnice după orele de curs; 

- vizite la domiciliu de câte ori e nevoie; 

- lectoratele cu părinții– lunar; 



 
35 

- adunările comune părinți–elevi; 

- întruniri ale comitetului de părinți pe clase; 

- comunicarea prin poștă (scrisori de înștiințare cu antetul școlii) sau prin poșta 

electronică; 

- comunicarea prin telefon. 

 Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului. Degeaba povestiți despre 

obiceiuri și tradiții elevilor dumneavoastră dacă nu luați parte împreună cu ei și oamenii 

din comunitatea locală la șezători, clăci, mișcare in aer liber, la slujbele de la biserică.Veți 

vedea ce mult se mândresc și nu vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. 

Îi învățăm pe copii să nu fure, să nu lovească, să nu mintă, dar nu i-am dus 

niciodată la o secție de poliție să concretizeze consecințele actelor negative. Le-am spus 

cum să-și păstreze sănătatea, dar nu le-am arătat un spital și ce dureros este să fi bolnav. O 

să constatați că nu numai respectarea regulilor de igienă pentru a nu se îmbolnăvi este 

importantă, dar și dorința de a deveni omul care salvează vieți – doctorul. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil și coerent care sprijină școala în 

formarea la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viață sănătos mintal, emoțional, fizic 

și socio-moral am urmărit implicarea familiei și a comunității. Activitățile desfășurate au 

avut tocmai rolul apropierii de aceste instituții, a comunicării directe și a unui schimb de 

impresii și păreri. Elevii au participat cu interes și chiar s-au pus în situații de viață 

adevărate fiind primar, polițist, preot, doctor și chiar au dorit să schimbe câte ceva.. 

Concluziile întâlnirilor, aprecierile făcute de participanți în timpul evaluării finale a 

activităților, ecourile parteneriatului au dovedit că acțiunile de sensibilizare comunitară 

desfășurate au reprezentat un important cadru organizat de dialog și comunicare, așteptat de 

mult și resimțit ca necesar de toți participanții. S-a constatat o dorință de colaborare, 

conștientizându-se importanța școlii pentru comunitate și necesitatea sprijinirii școlii de către 

aceasta. 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar tu ca dascăl, 

modelator de suflete trebuie să dorești să creezi acea comuniune familie – școală – 

comunitate, în primul rând fiind sincer cu tine însuți și cu ceilalți în tot ce faci și ce grăiești, 

fiind dispus să înveți mereu, alergând alături într-o cursă pentru cunoaștere, către un țel. 

 Acel țel e elevul nostru, cel pe care noi profesori, învațatori dorim  să-l creăm, să-i 

dăm un rost în viață, să se descurce singur, să ,,fie pe picioarele lui ”, să-și creeze o 

imagime bună, să-și dorească un viitor fericit. 

Valoarea educației crește într-o lume în care schimbările s-au accelerat simțitor, 

într-o societate a opțiunilor individuale și sociale multiple, marcată de o multitudine de 

tranziții, de naturi diferite. Educația este somată să răspundă provocărilor unei lumi a 

societăților și indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut și se pierd repere, sisteme de 

referință, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru 

speranță, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacități și comportamente 

capabile să facă față schimbării permanente și să adapteze elevul la incertitudine și 

complexitate. Școala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucția spirituală, la 

redefinirea unor noi sisteme de valori.    

În prezent România cunoaște o încercare de redefinire a rolului social al educației, 

în contextul unui ”parteneriat pentru educație”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între 

toți factorii educaționali (familie, Biserică, școală, comunitate locală). Școala se deschide 

spre mediul comunitar și se fac propuneri de realizare a osmozei școală-comunitate (școala 

în comunitate și comunitatea în școală), în perspectiva înțelegerii școlii ca un centru 

cultural și civic, centru complex de învățare la îndemâna tuturor, tineri și mai puțin tineri. 

Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi grație climatului afectiv 

din familie, copilul cunoaște lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învață și 
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poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite modele, imită diferite acțiuni până 

își formează propriile valori, propriile principii despre lume, despre viață. 

       Dragi părinți, încercați să nu uitați drumul spre școală și să mergeți cât mai des la 

școală, nu doar la începutul anului școlar și numărul de telefon al dirigintelui! Aveți 

încredere în el și întrebați tot ce vă neliniștește, dar spuneți-i și tot ce vă bucură, căutați-l ori 

de câte ori aveți o presimțire, o îndoilă, fiți sincer cu el, doar așa vă poate ajuta! Chiar dacă 

astăzi auziți lucruri mai puțin plăcute, poate mâine profesorul îți va spune doar lucruri bune, 

dar asta depinde și de tine. 

Stimati profesori, încercați să nu uitați numărul de telefon al părintelui, adresa, iar 

atunci când vorbiți cu acesta, găsiți întodeauna ceva pozitiv în comportamentul copilului său 

de povestit, căutați cuvinte blânde, chiar dacă sunțeti supărat pe elev, încercați să-i spuneți 

adevărul într-un fel ca să nu doară prea tare. Cu toți știm   ce neplăcut este când  auzim 

lucruri rele despre copilul nostru. Menirea noastră este ca elevii să înțeleagă valorile 

fundamentale ale unei bune conviețuiri cu mediul înconjurător, cu semenii săi, cu Dumnezeu 

și cu sine însăși. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE,  

ÎMPREUNĂ ŞI ÎN VACANŢA DE VARĂ  

 
prof. înv. primar  Mizgan Simona-Laura 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Dej, jud.Cluj 

 
Sistemul de învăţământ,ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna la 

cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al 

dezvoltării sociale. Sub impulsul dezvoltării sociale sistemele de învăţământ se modifică, 

tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a conţinutului, a formelor de organizare 

precum şi a formelor de colaborare, de cooperare dintre diferitele instituţii educative. 

Întreaga dezvoltare umană este influenţată de procesul de socializare, de integrarea 

socială şi de identitatea persoanei, iar acum asupra copiilor se exercită influenţe, mai întâi în 

cadrul familiei şi apoi în şcoală, dar acestea într-un mod mai sistemetic şi mai organizat. 

Pentru a asigura o dezvoltare socio-psiho-emoţională a copiilor întreaga noastră activitate 

trebuie să cuprindă activităţi, acţiuni sau elemente ale acestora care să asigure formarea şi 

dezvoltarea la copii a abilităţilor de interacţiune cu adulţii, cu copiii de vârste apropiate, de a 

accepta şi respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea 

la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-

moral e necesară implicarea familiei şi a comunităţii. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.   

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, 

decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali şi trebuie văzut ca o componentă 

esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, rolul lui fiind unul deosebit, contribuind la: 

• sprijinirea muncii cadrului didactic 

• perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor 

• îmbunătăţirea programelor de studiu şi a climatului şcolar 

• îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor elevilor 

• dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor 

• facilitarea legăturii dintre familii, personalul şcolii şi al comunităţii 

• oferirea de servicii şi suport familiilor 

• crearea unei atmosfere mai sigure în şcoală 

• sprijinirea managementului şcolii 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 

obţină rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 

păşească pe treptele superioare ale învăţării şi pentru pregătirea lor ca viitori adulţi.  

Trebuie avut în vedere că toate unităţile şcolare sunt organizaţii responsabile pentru 

educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această 

responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include şi familiile şi comunităţile. 

Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtăşirea aceloraşi valori, 

atitudini, principii, norme, comportamente iar complexitatea creşterii şi educării copiilor, în 

această lume în continuă schimbare, aflată sub semnul competiţiilor de orice fel, cere sprĳin 

din partea familiei şi a comunităţii.Se pot realiza parteneriate cu familia,biserica, agenţii 

economici, administraţia locală, mass-media, instituţiile de cultură, poliţie. Pentru buna 
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menţinere a relaţiei şcoală-familie-comunitate, aceste parteneriate e bine să continue şi în 

vacanţa de vară. 

În timpul vacanțelor, dar mai ales în vacanţa de vară, mulți copii nu vor să facă nimic 

obligatoriu. Până la un punct, este corect. Trebuie să înțelegem că și cei mici resimt oboseala 

din timpul școlii și vor să aibă parte de câteva zile de relaxare totală.În același timp, copiii au 

nevoie de activități interesante, care să înlocuiască activitatea școlară. Obișnuiți cu ritmul 

zilnic de la școală, vor ajunge repede să se plictisească, dacă nu fac nimic interesant. Sau, își 

vor găsi refugiul în lumea virtuală, în jocurile online și pe internet. De aceea, e bine să 

planificăm câteva activități de vară care să le trezească interesul şi dorinţa de a participa, în 

care să implicăm şi familia şi comunitatea din care fac parte. Câteva exemple de activităţi 

comune pentru copii şi părinţi ar putea fi următoarele: 

• excursii pentru explorarea împrejurimilor 

• diferite ateliere de creaţie în care fiecare să-şi exerseze abilităţile şi 

deprinderile proprii 

• foc de tabără 

• ieşirea la un picnic 

• punerea în scenă a unor piese de teatru  

• competiţii sportive 

• concursuri de talente 

• concursuri pe teme culinare 

• seri cu o anumită tematică petrecute împreună 

• vizite la muzee 

• tabere de vară la munte sau la mare,etc. 

 

Biserica reprezintă un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor 

important la cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversităţii, respect, dragoste 

pentru semeni. Date fiind importanţa şi respectul manifestat de membrii unei comunităţi faţă 

de 

biserică, este recomandabil să folosim intervenţia şi suportul oferit de aceasta în transmiterea 

unor mesaje către comunitate. Ȋn cadrul parteneriatelor cu biserica se va ţine însă cont 

apartenenţa religioasă a copiilor, repectându-se cultul fiecăruia dintre ei. În vacanţa de vară se 

pot organiza : 

• cercuri de pictură pe sticlă, icoane, etc. 

• coruri de muzică religioasă 

• activităţi de voluntariat pentru ajutorarea copiilor nevoiaşi şi a persoanelor 

vârstnice sau bolnave 

• concursuri de creaţie sau interpretare de poezie religioasă, etc. 

 

Agenţii economici, ca parteneri educaţionali, trebuie să fie în atenţia unităţii şcolare în 

acord cu ipoteza că aceştia pot reprezenta actori importanţi pe piaţa muncii în viitor. Se pot 

organiza vizite la diferiţii agenţi economici din localitate. 

           Se pot organiza în vacanţa de vară parteneriate şi cu centrele culturale,casele de 

cultură,cu muzee sau centre pentru expoziţii, unde copiii pot studia şi îşi pot dezvolta 

abilităţile şi talentele. 

Proiectele de parteneriat educaţional cu poliţia au ca argument educaţia copiilor pentru 

cetăţenie democratică în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili. Prin acţiunile 

desfăşurate în acest sens, copiii îşi însuşesc concepte cheie: libertate,justiţie, egalitate, 

solidaritate, cunosc modul de funcţionarea instituţiilor democratice,înţeleg rolul drepturilor 

omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în diferite situaţii de a-i respecta pe cei de lângă ei, îşi 
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formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi. 

O şcoală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. Şcoala 

trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să identifice acele domenii în care poate 

dezvolta parteneriate comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi 

tineri, activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a 

familiilor sărace etc. O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de 

nevoi ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 

Trebuie să reținem importanța covârșitoare a menţinerii relației familie-școală-

comunitate dar şi a calităţii acesteia asupra viitorului copilului, inclusiv în vacanţa de vară. 

Educaţia copiilor trebuie să fie responsabilitatea întregii comunităţi.Ea este leagănul creşterii 

şi devenirii acestor copii ca viitori adulţi responsabili de rolul lor în întreaga comunitate. 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII ŞCOALĂ- FAMILE 

 
                              prof. înv. primar. Petrican Maria 

                                                 Şcoala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” Reteag, jud. Bistriţa-

Năsăud 

 

 

       „Cea mai importantă instituţie a societăţii, alături de familie, este şcoala”.  

                                                                                                                       (Bill Gates) 

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, se desfăşoară într-un cadru constituit 

pe baza unor valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, 

instituţii culturale, mass-media, etc. 

Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi 

piloni ai educaţiei. Între acestea şi mediul extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, 

obiect şi subiect al educaţiei. 

Ca factor al educaţiei formale, instituţionalizate, şcoala este organizaţia special creată 

pentru educaţia tinerei generaţii. În cadrul mediului şcolar, educaţia şi instrucţia se împletesc 

armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi finalităţi propuse. 

Şcoala, pentru a fi eficientă, are nevoie de sprijinul constant şi de implicarea părinţilor. 

Educaţia în şcoală este o muncă insuficientă dacă părinţii au o atitudine de indiferenţă sau 

ostilitate. Învăţătorului, profesorului diriginte îi revine rolul de a face cunoscută familiei 

misiunea şcolii, aceea de a oferi copilului un anumit nivel de instrucţie, de a-l socializa, de a-l 

forma ca viitor cetăţean şi a-l pregăti pentru inserţia social-profesională. Dascălul trebuie să 

colaboreze cu familia, să acţioneze pentru a face din familie un aliat care s-o sprijine în munca 

de educaţie. Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută, fluentă, familia şi şcoala pot pune în 

aplicare procesul de educare a fiinţei umane în devenire. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură realizarea scopului educaţional. Pornind de 

la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu 

familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa 

de elev o prezintă , părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o 

singură condiţie:  colaborarea cu şcoala.  

Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil efect asupra învățării și dezvoltării 

copiilor. În calitate de primi educatori ai copiilor lor, aceștia au un rol esențial în parcursul 

educațional al copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, care încurajează învățarea, precum și 

implicarea parentală în activitățile școlare  sunt cruciale pentru dezvoltarea emoțională, 

socială și cognitivă a copilului. Jocul sau lectura împreună cu copiii în primii lor ani de viață, 

ajutorul acordat la teme sau discuția de acasă despre întâmplările de la școală, participarea la 

întâlnirile dintre părinți și profesori și alte activități școlare vor avea efecte pozitive și de 

durată asupra motivației copilului de a învăța, asupra atenției, comportamentului și 

rezultatelor sale școlare. Așteptările educaționale ale părinților pentru copiii lor vor avea, de 

asemenea, un rol crucial în conturarea deprinderilor de învățare ale copiilor lor. Consolidarea 

parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din primii 

ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Părinţii trebuie să vadă în 

şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care îi poate ajuta prin atitudinea 

nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 
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 Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. Relația familie-

școală trebuie să fie continuă, să nu ”ia vacanță”. Părinţii şi profesorii împărtăşesc împreună o 

responsabilitate uriaşă în educație. O permanentă comunicare și colaborare între ei este 

esenţială pentru o educație de succes, pentru motivarea elevilor pentru învăţare şi creşterea 

interesului lor în acest sens. Noua tehnică trebuie utilizată în scopul îmbunătățirii comunicării 

școală – familie Comunicarea cu părinţii reprezintă una din componentele extrem de 

importante ale managementului şcolar, domeniu în care, cadrul didactic îşi exprimă cel mai 

elocvent competenţele sale sociale, psihopedagogice şi manageriale. Prin utilizarea 

tehnologiei performante din domeniul comunicațiilor se poate ajunge la o comunicare de 

calitate care să asigure o educație de calitate. 

 Fără o bună colaborare între şcoală şi familie- obiective, metode folosite, forme de 

organizare şi de evaluare a activităţii comune- copilului nu i se asigură aceeaşi dezvoltare  

dorită de ambele părţi. Părinţii şi învăţătoarea vor  învăţa unii de la alţii pentru a alege 

împreună varianta cea mai potrivită pentru copii. Dacă vom căuta soluţii eficiente pentru 

numeroasele probleme care se nasc din complexitatea actului educativ, relaţia şcoală-familie 

va fi  înţeleasă ca una dintre strategiile de bază ale şcolii.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va 

atinge scopul educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi 

comunitatea în şcoală. Educaţia copiilor trebuie să răspundă cererii sociale şi, în acelaşi timp, 

nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Ea este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, ea este educaţia 

pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi comunitate.  

În concluzie, putem afirma că doar printr-o colaborare strânsă, susţinută, familia şi 

şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a copilului, că numai aşa se pot forma copii 

calmi, într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi, într-o societate în permanentă schimbare. 
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              Vacanța de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toți copiii, ea reprezintă o 

mare bucurie pentru aceștia, dar în același timp și o mare provocare pentru părinți. 

             ,, Grădinița de vară” este un program educațional special conceput pentru perioada de 

vacanță, pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează și  nu au ce face cu copiii în această 

perioadă , și nu numai pentru acești părinți  ci și pentru cei care doresc ca micuții lor să 

participe la diferite activități pe perioada vacanței.  Cei mici participă la ateliere sportive, 

creative, de explorare, de îndemânare, activități desfășurate în aer liber, vizite, excursii, 

concursuri, carnavaluri pline de surprize etc. 

               Scopul programului educațional intitulat ,, Grădinița de vară” oferă copiilor 

posibilitatea de a petrece o parte din vacanța de vară într-o manieră educativă, creativă și 

recreativă , o altfel de relaxare pentru cei mici , ,,o relaxare activă”. 

               Pe toată perioada derulării programului educațional sunt implicați părinții pentru a 

putea realiza obiectivele propuse, iar unul dintre obiective este conștientizarea părinților și a 

celorlalți factori educaționali din cadrul comunității cu privire la rolul lor în formarea și 

educarea propriilor copii. Parteneriatul dintre grădiniță și familie continuă  și pe perioada 

vacanței de vară. 

              Așadar, menținerea relației dintre grădiniță și familie are loc și pe perioada vacanței  

prin derularea acestui program educațional, dar nu ar fi posibilă  dacă părinții nu ar manifesta 

deschidere , dorință de a colabora cu personalul grădiniței la fel ca pe parcursul anului școlar . 

Atât părinții cât și personalul grădiniței au roluri și responsabilități de care trebuie să țină cont. 

Părinții trebuie să regăsească un sprijin în serviciile oferite de grădiniță, dar în același timp să 

se simtă și să acționeze responsabil pentru a colabora cu personalul la orice activitate realizată 

pentru și împreună cu copiii. Pentru a putea înțelege mai bine această formă  de parteneriat 

grădiniță – familie - comunitate  ne vom opri puțin asupra acestui aspect. 

              Parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă o primă experiență relațională și de 

colaborare a părinților cu persoanele profesioniste în domeniul educației. Educația din familie 

a copilului, adică cea oferită de către părinți, se va continua cu cea din grădiniță. Relația dintre 

părinți și educatori trebuie să se bazeze pe un bogat schimb de informații, de experiențe și pe 

colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiții de creștere și dezvoltare a copilului. 

             Familia, adică părinții, reprezintă factorul care exercită cea mai mare influență asupra 

copiilor alături de  grădiniță. Educația în familie este o parte integrantă a educației. Atunci 

când părinții, copiii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe ceilalți parteneri în 

educație, se creează în jurul celor din urmă  o comunitate de suport care începe să funcționeze. 

De aceea parteneriatele dintre grădiniță ,familie și comunitate trebuie văzute ca o componentă 

esențială în organizarea grădiniței și a grupei de preșcolari. 

             Relațiile bune dintre grădiniță, familie și comunitate sunt în avantajul dezvoltării 

copilului la diferite vârste. Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului, 

în conturarea conceptului lui despre lume și despre sine. Părinții sunt cei care trebuie să-l 

îndrume cu tact și cu înțelepciune, să îl respecte și să-i stimuleze creativitatea , 

responsabilitatea și libertatea. 
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 Programul educațional ,,Grădinița de vară ” își propune prin activitățile sale să ajute 

activ la oferirea unui mediu propice petrecerii vacanței de către copiii , să încurajeze și să 

promoveze dezvoltarea creativității și imaginației, a abilităților de comunicare și relaționare. 

             Câteva sugestii de activități ce  pot fi derulate în cadrul programului educațional   

,,Grădinița de vară”: 

 

             Săptămâna I 

1) Atelier de pictură - ,, Pictăm în natură” 

2) Micii ecologiști- ,,Să îngrijim fiecare  

                              Câte un pom câte o floare! 

Atelier ecologic - ,, Reciclează și refolosește” 

3) Turul orașului meu  

Atelier creativ -,, Micul constructor” 

4) Micul bucătar- ,,Lumea preparatelor culinare și a ingredientelor delicioase” 

Atelier  - ,, Micul bucătar” 

5) Prețuiește sănătatea , ai grijă ce mănânci! 

Atelier creativ - ,, Legume și fructe” 

             Săptămâna II 

6) Viața la fermă 

Copiii vor afla curiozități despre animalele domestice și se vor juca cu unele dintre ele. 

Excursie de o zi la o fermă de animale din apropierea orașului. 

Atelier interactiv: ,, Micuțul fermier” 

7)  Ne îngrijim dințișorii 

,, Măseluța mea mă doare”- întâlnire cu stomatologul  

 Vizită la cabinetul stomatologic 

8)  O zi în lumea muzicii 

 Atelier creativ - ,, De mic sunt artist” 

9)    Magia cifrelor –competiție sportivă 

10)    O zi memorabilă plină de distracție 

  ,, Carnavalul prietenie ” 

Am propus  doar câteva sugestii de activități ce pot fi derulate în cadrul programului 

educațional ,,Grădiniței de vară”. Acesta se poate întinde pe o săptămână , două sau mai 

multe săptămâni sau pe toată perioada vacanței de vară. 

 

Prin derularea acestui program  educațional intitulat ,, Grădinița de vară ” se urmărește 

menținerea pe perioada vacanței de vară  a relației dintre grădiniță , familie și comunitate. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
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    Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu“ Dej, jud. Cluj 

prof. înv. primar Filip Teodora 

    Școala Gimnazială Căşeiu, jud. Cluj 

 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să 

se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 

extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ 

în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se 

juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară 

în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor 

cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual.  

Taberele școlare 

Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este dreptul la recreere, deci copilul 

are nevoie de vacanţă. Pentru orice copil, vara aduce cu sine bucuria vacanţei mari şi cu 

aceasta dorinţa de a pleca în tabere. Aceasta presupune şi plecatul de acasă. Într-o excursie sau 

într-o tabără, copilul va vedea locuri noi, va învăţa lucruri noi, se va dezvolta emoţional şi 

social. O tabără sau o excursie va fi pentru copil o confruntare cu viaţa adevărată, un prilej de 

a socializa într-un mediu străin, diferit de şcoală sau casă. 

O ieşire îi oferă copilului posibilitatea de a-şi face prieteni, de a-şi antrena corpul şi 

mintea, iar cel mai mare câştig este deprinderea responsabilităţii. Aşadar, tabăra şcolară poate 

fi un prilej minunat de petrecere a unei părţi din vacanţă. 

Desprinderea de părinți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, cu prilejul plecării în 

tabăra de vară, aduce o serie de aspecte pozitive în dezvoltarea psiho-socială a copilului. 

  Cred că ceea ce caracterizează stilul de parentaj modern este nesiguranța. Cu toate că 

vedem părinți din ce în ce mai implicați în creșterea copiilor, frica de a nu greși este tot mai 

puternică. 

Dacă odinioară mulți dintre copii creșteau pe lângă casa omului, fără a primi prea 

multă atenție sau fără ca părinții să își pună prea multe întrebări despre ce, cum și cât este bine 

să primească un copil, părinții din zilele noastre au deja planificatoare stricte cu activități și 

acțiuni bine definite. 
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Eu cred că niciuna dintre extreme nu este soluția câștigătoare. Nici ignoranța nu facea 

niciun serviciu în creșterea copiilor, dar nici frica de a nu greși și de a ruina viața micuțului nu 

este tocmai un instrument proactiv sau de creștere. 

Echilibru între joc, învățare și cultivarea pasiunilor 

Copiii au nevoie în dezvoltarea lor și de joc structurat și de cel nestructurat. Jocul 

structurat este acela în care un adult inițiază și are drept scop final ca micuțul să învețe ceva 

din el, fie că e pur informație sau poate dobândirea unei abilități sau exprimarea unor emoții. 

Jocul nestructurat este jocul pe care îl inițiază copiii și care are de obicei finalitate în 

creșterea creativității și a autonomiei. Este în regulă să îi lăsăm pe copii să inventeze reguli 

noi, să le combine, chiar să și dezbată pe ele, chiar dacă nouă ne sună a ușoară ceartă. Atâta 

timp cât nu se lovesc sau umilesc, etichetându-se în fel și chip, așa zisa cearta pe jocuri, reguli 

și șefi de joc este un exercițiu util copiilor. 

Vacanța de vară a copiilor este un moment potrivit de a corobora toate aceste aspecte 

benefice în dezvoltarea micuților: plictiseala urmată de creativitate și inventare de jocuri 

nestructurate, activități structurate în funcție de talentul sau pasiunea fiecăruia și chiar 

momente de învățare, dacă au teme și cărți de citit pentru la școală. 

Cititul trebuie să fie o plăcere 

Consider că temele de vacanță ar fi bine să fie targhetate pe nivelul fiecăruia de 

cunoaștere și cu scop precis. Din păcate, temele se dau pentru a fi date și nu corespund 

neapărat nevoilor copiilor. Dacă știm că micuțul nostru a avut ceva greutăți pe anumite 

concepte din anumite materii, am putea repeta scurt și la obiect în funcție de aceste aspecte. 

  Cititul este bine să îl tratăm ca pe o plăcere și nu neapărat ca pe o temă sau o corvoadă. 

Îmi plac școlile de vară care se axează pe posibilele pasiuni ale fiecărui copil în parte, fie că 

este vorba de un sport, de actorie, muzică sau chiar matematică si tehnologie. 

Dacă avem copii pasionați, vara este o oportunitate de a practica mai mult și a 

descoperi până unde își pot duce talentul și pasiunea. Alegerea unui astfel de program ar fi 

bine să vină din suflet și din alegerea și dorința copiilor. 
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                                                            Grădiniţa cu P.P. „Paradisul Piticilor” Dej, jud. Cluj  

 

Așteptate cu sufletul la gură de cei mici, vacanțele se dovedesc deseori a fi o provocare 

pentru părinți. Mai ales în cazul copiilor preșcolari sau din școala primară, care se plictisesc 

mai repede și se pot concentra un timp limitat pe o anumită activitate, lista de activități pentru 

vacanță trebuie să fie lungă și extrem de creativă. Mai mult, în cazul multor familii, 

disponibilitatea părinților sau a bunicilor de a petrece timp împreună cu cei mici este limitată, 

iar activitățile ideale trebuie să fie suficient de sigure și intuitive pentru ca aportul adulților să 

fie redus. 

Importanța activităților 

Copiii au nevoie de suficientă stimulare pentru a face față nivelului crescut de energie 

și curiozității care îi caraterizează. Nu este important însă doar volumul, ci și calitatea acestor 

activități. Părinții trebuie să înțeleagă că obiectivul nu este obținerea unui copil liniștit, tăcut și 

permanent ocupat, ci îndrumarea acestuia către activități distractive, interesante, educative, 

care îi vor umple zilele de vacanță într-un mod constructiv. În lipsa unei astfel de abordări, 

atât în cazul copilului, cât și al părinților, vor apărea frustrarea, nervozitatea, plictisul, 

nerăbdarea. 

Programul școlar este, în majoritatea cazurilor, suficient de complex încât majoritatea 

copiilor, chiar și cei care merg încă la grădiniță, resimt o diferență imensă atunci când vacanța 

aduce zile întregi fără un program prestabilit. Presiunea este cu atât mai mare cu cât vacanța 

este așteptată ca acea perioadă de pauză, relaxată și distractivă, care ne permite să ne jucăm și 

să explorăm cât e ziua de lungă.  

Timpul petrecut împreună 

În vacanță, cei mici se așteaptă să petreacă mai mult timp împreună cu părinții, bunicii 

și alte rude sau prieteni apropiați. Dacă această perioadă presupune însă timp petrecut acasă, 

în care părinții trebuie să jongleze și cu alte activități, cum facem să evităm întreruperile 

activităților adulților cum sunt orele dedicate serviciului sau timpul petrecut în 

bucătărie?Recomandarea noastră este să stabiliți, împreună cu copiii, o oră sau două pe zi, 

care le sunt dedicate. Le puteți explica faptul că, la fel ca și ei, părinții și bunicii au activități 

importante, pe care nu le pot realiza împreună cu ei, însă există câteva momente din zi pe care 

le vor petrece exclusiv împreună.  

Este important ca acest timp să fie concentrat pe nevoile copilului și pe activitățile 

desfășurate împreună cu acesta, fără alte distrageri precum telefonul mobil sau 

televizorul.Puteți seta, de exemplu, o oră de activități de calitate dimineața, și o oră seara, 

timp în care vă jucați, citiți, desenați sau pictați împreună, astfel încât copilul să simtă că nu 

vă „împarte” cu nimeni altcineva (prieteni, alți membri ai familiei, serviciu, etc.). Dacă aveți 

copii de diferite vârste, încercați să îi implicați în activități comune sau, măcar, să fie prezenți 

simultan în aceeași camera pentru a le putea oferi atenție în mod egal. 

Ajutor la treburile casnice 

Încă de când sunt bebeluși, celor mici le place să se joace cu obiecte pe care le pot 

muta, sorta, împărți pe culori. Orice lucru din casă poate deveni o jucărie interesantă. Este un 

mod extrem de util prin care își exersează simțul tactil, cunoștințele legate de culori, învățarea 

numerelor, abilitatea de a apuca și ține corect în mână un obiect. Pe măsură ce cresc, astfel de 

activități devin atractive fiindcă le permit să stea pe lângă părinți și să imite tot ce fac 
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aceștia.Implicarea copiilor în treburile casnice nu este deloc o abordare greșită, și este injust 

să gândim că îi punem pe cei mici la muncă. În moduri distractive, ei pot lua parte la activități 

și se vor bucura enorm că petrec timp împreună cu părinții.  

Oferiți-le sarcini ușoare, care nu îi pot pune în pericol, și care le permit să se afle în 

aceeași cameră cu voi și să își umple timpul cu ceva interesant: pot sorta hainele pe culori, pot 

împerechea șosete, pot număra pastele care vor fi folosite în mâncare, își pot ordona singuri 

jucăriile în funcție de mărime, iar lista poate continua la nesfârșit. Secretul stă în abilitatea 

părinților de a face toate aceste sarcini distractive și atrăgătoare. 

Ora de lectură 

Mulți specialiști în psihologia copiilor recomandă să ne obișnuim copiii cu perioade 

din zi dedicate activităților statice, relaxante, numite în limba engleză silent time. Începem cu 

5-10 minute, și ajungem treptat la 1-2 ore pe zi, pe măsură ce copiii cresc. Este un exercițiu 

excelent pentru a le antrena concentrarea, atenția, răbdarea, și pentru a îi face să se simtă 

confortabil chiar și atunci când nu simcă se joacă activ, alergând sau sărind.O activitate la 

îndemână, potrivită mai ales pentru serile în familie, este ora de lectură.  

În această perioadă învățăm copiii să stea cuminți, alături de părinți și frați, dacă este 

cazul, pentru a asculta și a participa la cititul unei povești. Dacă aveți doi sau mai mulți copii 

cu diferențe mai mari de vârstă, puteți încerca din când în când și varianta în care fratele mai 

mare citește, iar frații mai mici și părinții ascultă. În timp, copiii pot rămâne să își citească unii 

altora cu voce tare sau pot citi individual, cărțile și poveștile preferate.Obișnuiți cu astfel de 

activități liniștite încă din primii ani de viață, copiii școlari vor putea petrece fără probleme 

timp de calitate cu o carte în mână pentru una-două ore, fără a simți plictiseala. 

Desenează o poveste 

Un exercițiu interesant de creativitate care îi va ține pe copii captivați pentru mai multe 

zile este scrierea sau desenarea unei povești. În funcție de vârsta copilului, creați dintr-un caiet 

sau câteva foi capsate o mică broșură sau carte, care va deveni o poveste inventată de el. Îi 

puteți explica faptul că are libertate totală de a își imagina orice personaj, orice aventură, și că 

abia așteptați ca în câteva zile, să vă povestească ce a creat. Pentru a îl motiva și mai mult, îi 

puteți spune că respectiva cărticică va fi un cadou pentru cineva drag din familie. 

Fișe de lucru distractive 

Diversitatea internetului ne permite să găsim o mulțime de fișe distractive, pe care le 

putem printa cu un cost minim și pe care copiii pot petrece câteva ore din zi. Important este 

aici să alegem fișe de activități orientate mai degrabă către latura creativă, pentru ca cei mici 

să nu aibă impresia că lucrează pentru școală, la teme impuse de învățători sau 

profesori.Căutați fișe cu jocuri precum labirint, potrivirea formelor, găsirea diferențelor între 

două imagini, colorat sau pictat cu ghidaj prin numere, mici experimente vizuale sau logice 

etc. Astfel de teme sunt atractive, simple și vor necesita o intervenție minimă din partea 

adulților. 

Videoclipuri educative 

Televizorul sau tableta sunt poate cel mai mare dușman al părinților, atunci când copiii 

par că nu își doresc să se implice în nicio activitate. Este important să înțelegem că expunerea 

copiilor la ecrane nu este un lucru periculos, dacă reușim să fim atenți la două aspecte: cât și 

ce. Cât este important fiindcă nu ne dorim ca cei mici să petreacă ore în șir în fața 

televizorului, deși îi captează suficient de mult încât nu par deloc plictisiți. Îi putem lăsa să 

utilizeze televizorul, tableta sau telefonul mobil pe perioade limitate, distribuite de-a lungul 

zilei, între care le explicăm că trebuie să își odihnească ochii și să încerce alte activități la fel 

de distractive. 

             Ce îi lăsăm să privească este la fel de important, iar recomandarea noastră este să vă 

rezervați puțin timp, periodic și mai ales înaintea vacanțelor, pentru a alege o serie de 

programe la care cei mici au acces și care reprezintă surse educative de informare. Puteți găsi 
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online o mulțime de site-uri și canale cu materiale video pentru: 

Transmisiuni Live de la grădini zoologice 

Explicații și experimente distractive și interesante legate de știință, matematică, literatură, 

create special pentru copii 

Documentare scurte și atractive pe diferite teme 

Filme de animație potrivite vârstei lor, cu durata de 15-20 de minute 

Povești ilustrate 

Exerciții și jocuri de logică 

Exploratorul: goana după comoară 

Căutarea comorii este o activitate iubită de toți copiii, mai ales între 4 și 10 ani, cu atât 

mai mult cu cât la finalul aventurii descoperă sau primesc un lucru pe care și-l doresc. Fie că e 

vorba de o jucărie nouă sau un cadou, de o ciocolată pe care o poate consuma rar sau de o oră 

la televizor, alegeți un „premiu” sau o comoară care să fie atractivă și care să merite 

implicarea în această activitate. Apoi ascundeți lucrul respectiv în casă și creați o serie de pași 

și indicii până la el, exact ca într-un proces de căutare a unei comori. 

De exemplu, puteți lăsa bilețele care îi direcționează pe cei mici până la următorul 

indiciu, punându-le creativitatea și ingeniozitatea la contribuție. Poate fi și o muncă minunată 

în echipă, dacă aveți doi sau mai mulți copii.Toate aceste tipuri de activități completează 

perfect jocurile deja preferate de copii și vă pot ajuta să diversificați activitățile în perioada de 

vacanță. 

Nu uitați, desigur, și de timpul de calitate petrecut afară, la soare și aer curat. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 
 

prof. Șarto Corina  

Grădiniţa cu P.P. „Paradisul Piticilor” Dej jud. Cluj 

 

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşteşcolaritatea copilului presupune, 

cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; 

drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru 

reuşitaşcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala.  

În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii trebuie să 

primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această materie 

trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca 

rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor 

asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 

elevii să aibă succes la şcoalăşi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze.  

 Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcoliişi a clasei 

de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau 

o problemă de natura relaţiilor publice.  

Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reânnoire a 

cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize 

sistemice, educaţiapărinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente iar școala este un 

mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind constrângerea 

dependenţeimaterne.Educaţia este cea care desăvârşeştefiinţa umană, educaţie pe care copilul 

o primeşte în familie, în şcoalăşi de la comunitate.  

Relaţiaşcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu 

ceilalţi. 

            Colaborarea dintre şcoalăşi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu 

privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele 

pe care le comportă această acţiune. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea 

la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şisocio-

moral am urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă 

elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la 

activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la activităţileopţionale pe care doresc să le 

desfăşoare copiii (literatură pentru copii). 

,,Şcoala incearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne punem 

de acord cu şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 

 

În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit 

faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii 

acestei colaborări sunt elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în 

îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: ajută profesorii în  munca lor, 

perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu si climatul 

şcolar, îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor, dezvoltă abilităţi de lideri 

ale părinţilor, facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii, oferă 
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servicii şi suport familiilor, creează o atmosfera mai sigura în şcoală, ajută la managementul 

şcolii. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 

obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 

paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in 

jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine 

pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea 

activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 

opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru 

educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această 

responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include şi familiile si comunitaţile. 

 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea aproape 

exclusiv rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus 

la diferenţierea factorului educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această 

specializare avea drept rezultat, automat, dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de 

intersectarea acţiunilor. 

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un 

tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşaşi noi trebuie să ţinem cont 

de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea 

şirezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe 

riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a 

generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor 

pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica 

s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare 

măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia 

socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv 

care contribuie pentru formarea unui om apt capabil sa participe la dezvoltareasocietăţii, să ia 

parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra 

elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe 

care copilul le primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează caractere.Atâtpărinţii 

cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii 

pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia 

imparteintr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din 

urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 

procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 

înţelegereaşi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul 

de dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala 

este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii 

evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă categorie de 

vârstă  şi care se repetă la generaţiile următoare.  

          Dacă cele două medii educaţionale – şcoalaşi familia – se completează şi se susţin, ele 

asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolarăşi pe plan general 

în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si 

depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul 

copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 
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părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa 

elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea 

fenomenului delicvenţei. 

           

             Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

• Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie-şcoală 

• Să ofere tuturor parinţiloroportunităţi de a participa activ la experienţeleeducaţionale 

ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

• Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, 

drept cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

• Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul 

restructurării educaţionaleşi al reinnoiriicomunităţii; 

• Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal 

al şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni 

cu părintiişi comunitatea. 

           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

• Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca 

pe un ultim refugiu, în promovarea învăţăriişi dezvoltării. 

• Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al 

politicilor şi practicilor educaţionale. 

Atunci când părintii, elevii şiceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră 

parteneri în educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate 

funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în 

organizarea şidesfăşurareaactivităţii în şcoalăşi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate 

doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la 

părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere  

un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din 

părerile divergente  privind  responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia 

copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra rezultatelor 

şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea la gestionarea şi 

procesul decizional din şcoală.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un 

element esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte 

cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu 

familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; 

cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din 

datoria profesională a profesorului deoarece: 

        Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi 

profesori poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

        Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă 

rezultatele activităţii şcolare. 

 

În acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe 

profesori specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă 

relaţiiobişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile 

elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. 
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Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu 

familia, în care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre părinţi si 

profesori, pe un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între familie şişcoală 

să nu se considere doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea 

parinţilor cu profesorii. 

 

 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 

Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a 

insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţifiinţa umană într-o societate 

aflată într-o schimbare rapidă. 
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MENŢINEREA RELAŢIEI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE ÎN 

VACANŢA DE VARĂ 

 
                                                                          prof. înv. primar Ungurășan Cornelia 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, Dej jud. 

Cluj 

 

  ,, Nu există o revelație mai profundă a sufletului unei societăți decât felul în care își 

tratează copiii.,, – Nelson Mandela 

      Relația școală-familie-comunitate este o problemă actuală importantă, cuprinsă în 

documente de politică educațională la nivel național și internațional. 

    Un prim aspect al acestui parteneriat îl reprezintă implicarea părinților, atitudinile, 

percepțiile și concepțiile acestora despre rolul lor în educația copiilor.Apoi, analiza strategiilor 

școlilor pentru ajutarea și includerea diferitelor tipuri de părinți în activitățile școlii.Nu este de 

neglijat mediul socio-economic al părinților și implicarea acestora în educația copiilor și 

rezultatele  școlare obținute.Familia pune bazele educației, iar școala continuă, susținută de 

comunitate. 

    Pentru reușita copiilor, în sprijinul familiei și al școlii , prin diverse organizații( 

companii, biserica, biblioteca,servicii sociale) comunitatea poate implementa activități și crea 

un mediu prietenos de educare. 

    Aceste activități e bine să poată fi realizate atât pe parcursul anului școlar, cât și în 

vacanțe, parteneriatul să se mențină. 

   Vacanța de vară oferă oportunitatea ca cel mic să desfășoare activități diverse, să-și 

extindă cercul social, să petreacă mai mult timp în aer liber, departe de tehnologie. Copilul 

poate trăi experiențe de calitate, care să îi îmbunătățească starea emoțională, fizică și 

intelectuală. Astfel, poate fi încurajat să citească, să învețe să cânte la un instrument muzical, 

să joace șah sau alte sporturi, să învețe o limbă străină, să învețe să gătescă, grădinăritul, să 

călătorescă și altele. 

    Tabăra de vară oferă experiențe de viață valoroase pentru copil. Aici, activitățile sunt 

desfășurate în mare parte în natură, în aer liber.El este departe de părinți, dar este  în grija 

profesorilor și  liderilor de tabără. Învață să se descurce, să fie responsabil, să respecte un 

program în colectivitate, cunoaște alți copii și rămâne cu amintiri frumoase. Desprinderea de 

părinți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, aduce o serie de aspecte pozitive în 

dezvoltarea psiho-socială a copilului.                                                                                                     

     *Este locul unde poate iniția noi prietenii, de a dezvolta proiecte personale în afara 

căminului.Aici este expus la diversitate  și învață cum să iî accepte pe cei din jurul său. 

     *Copilul învață să nu fie egoist., să comunice și să trăiască pe un teritoriu comun: să 

împartă dulapul, noptiera, o cameră etc.Își dezvoltă astfel abilitățile de a rezolva probleme și 

de a găsi compromisuri. 

      *Tabăra este locul unde pot fi găsite pasiuni noi.Copilul ajunge să îndrăgească 

sportul, drumețiile sau activități practicate în tabără.De aceea este bines ă participle în tabere 

cât mai diversificate, care implică muzică, sport, activități sociale. 

    *Aici se deschide apetitul pentru sport, deoarece majoritatea înseamnă multă mișcare. 

Unele se bazează pe drumeții în natură, altele pe înot, iar altele pe tot felul de competiții 

interesante. 

    *Tabăra dezvoltă imaginația și creativitatea prin joacă, într-un alt mod decât la școală. 

Aici totul e mult mai distractiv , iar informațiile sunt însușite mai ușor. 

     *Se dezvoltă o relație mai strânsă cu natura. Activitățile îl ajută pe copil să înțeleagă 
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natura și să dezvolte o relație sănătoasă cu aceasta. Este un mare câștig, în condițiile în care 

natura este sursa importantă de sănătate pentru fiecare dintre noi. 

   *Tabăra asigură o vacanță interesantă. Pot fi alese tabere tematice precum: tabere de 

limbi străine, științifice, în natură, sportive, artistice etc. 

     De cele mai multe ori, chiar și cei mai introvertiți copii se vor întoarce din tabără ,pe 

lângă multe amintiri, cu multe cunoștințe și cu o conștientizare mult mai bine conturată  a 

mediului înconjurător. Câștigul este și pe planul stimei de sine. Cei cu stimă de sine scăzută , 

cunosc o creștere a acesteia , precum și o dezvoltare a identității și independenței. 

   Prin urmare, prin activitățile instructiv-educative desfășurate dincolo de pragul școlii, 

comunitatea , prin instituțiile sale, vine să mențină actul  educațional  chiar și în timpul 

vacanței copiilor. Ea reprezintă pentru aceștia cadrul cultural, spiritual și geografic în 

dezvoltare. 

   Când există o bună colaborare între cele trei entități: familie, școală, comunitate, sunt și 

avantaje: 

    *se clarifică anumite probleme educative; 

    *există o perspectivă în ceea ce privește dezvoltarea personalității elevilor: 

    *conștientizarea tuturor persoanelor implicate în procesul educațional 

    Un parteneriat strâns și susținut între familie, școală și comunitate, poate asigura 

procesul de educație al copilului. Școala are nevoie de sprijinul familiei și al comunității 

pentru a oferi un mediu prietenos de educare. 

     Profesorul poate fi alături de elevii săi, nu numai la școală , ci și în vacanța de vară , 

prin diverse activități. 
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MENȚINEREA RELAȚIEI ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE ÎN 

VACANȚA DE VARĂ 
 

                                                                          prof. înv. preșcolar Vaida Ștefania Laura 

           Grădinița cu P.P. “Junior” Dej jud. Cluj 

                                                                    

       Într-o societate care evoluează sub imperativul schimbărilor permanente în toate 

domeniile, când solicită individului abilități de adaptare rapidă la situații noi, educația trebuie 

să răspundă în primul rând nevoilor individuale, asigurând în același timp șansele de integrare 

și dezvoltare socială personală.Una din pârghiile de intervenție care acționeaza la nivelul 

educației școlare și care poate susține acest deziderat, este dezvoltarea unei relații parteneriale 

școala – familie-comunitate  definite printr-o comunicare reală, constructive in interesul 

copilului. 

         Educația este cea care desăvârșeste ființa umană, educație pe care copilul o primește în 

familie, în școala,îin comunitate. Aspirațiile, rezultatele școlare și sprijinul social și familial 

constituie trei aspecte ale unei interacțiuni dinamice între copilul individual si cercul lui 

apropiat. Educația copilului începe în familie, la ceea ce se cladește aici ,se adaugă educația 

dascălilor primită în școală, apoi învățarea unor comportamente”model” în grupul de prieteni, 

dar să nu uităm și de exemplul pe care îl oferă societatea. 

        Școala și familia sunt cei doi piloni de rezistență ai educației, iar între aceștia 

comunitatea, mediul extrașcolar și extrafamilial,îin care pendulează copilul, obiect și subiect 

al educației. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o 

mare măsură, integrarea copilului în activitatea școlară și mai târziu a tânărului în societate.  

        În prezent, România cunoaște o încercare de redefinire a rolului social al educației, în 

contextual unui “parteneriat pentru educație” un dialog deschis, lucid, responsabil între toți 

factorii educaționali: familie, biserică, școală, comunitatea locală. Lumea se află în 

permanențaă schimbare, parinții, educatorii și chiar politicienii se străduiesc împreună să 

încurajeze sistemele de îmbunatatire a educatiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.  

         Relațiile de parteneriat între familie, școala și comunitate repezintă convingerea că 

dacă aceste instituții comunică și colaborează, cei ce vor avea de câștigat vor fi numai copiii. 

Cercetările confirmă că, atunci când parinții sunt parteneri alaturi de scoală în educația 

copiilor lor, rezultatele elevilor la învațătură sunt mai bune, frecventa la școala crește, rata 

abandonului școlar este mai redusă, scade delincvența juvenilă. 

        Rolul familiei, dupa unii pedagogi este cel mai important în dezvoltarea copilului 

d.p.d.v. fizic, moral-estetic, intelectual, emțtional, s.a. Ca prim factor educativ, familia oferă 

copilului aprox. 90% din cunoștințele uzuale.Familia este prima școala a vieții care îi ofera 

copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoara, primele norme și reguli de 

conduită, dar și climatul socio- afectiv necesar trebuințelor si dorintelor sale.  “Pecetea pe care 

parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se 

mentine toata viata.”  (M. Golu )  

         Cu părere de rău constatăm în ultima vreme o departare a familiei de școală, o scădere 

a înteresului părintilor pentru rezultatele școlare. Cei mai multi părinti sunt nevoiti să lucreze 

in afara granitelor tarii, iar timpul petrecut cu copiii lor este limitat. Alti parinti sunt prea 

ocupati cu activitatile lor, cu afaceri sau programe de lucru prea incarcate, incat daca le 

asigura copiilor cerintele “de lux”: telefoane, tablete, masini, excursii s. a. considera ca si-au 

facut datoria de parinte. De aceea, problema scolii, invataturii este lasata pe ultimul plan, 

tratand cu prea mare indulgenta educatia copilului.Acestia cred ca nereusitele scolare, 

rezultatele slabe, comportamentele neadecvate sunt determinate de factori  straini ori 



 
56 

necunoscuti familiei. Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine 

intentionate, pot avea efecte negative asupra copiilor din cauza neadecvarii la particularitatile 

de varsta si individuale ale copiilor. 

          Au existat întotdeauna educatori excelenti si parinti iubitori, care nu si-au pus atatea 

problem si totusi au reusit foarte bine; dar poate acest lucru era mai usor intr-o lume foarte 

statornica, in care traditia avea ultimul cuvant. 

          Parinții trebuie să vadă în noi, dascălii, un prieten, un colaborator care-i poate ajuta 

prin atitudinea nepărtinitoare .Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situatiile problema din 

familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative in favoarea elevului si să 

constientizeze ca relatia de colaborare școala –familie este determinantă în viitorul copilului. 

Educația în familie devine astfel un process de pregătire pentru viata prin întampinarea si 

rezolvarea problemelor de viata. 

         Cheia rezolvarii multor problem cu care se confrunta copilul consta intr-o stransa , 

sustinuta si fluenta colaborare intre scoala si familie. Scoala nu-si poate realiza pe deplin 

sarcinile, mai ales cu elevii care raman in urma la invatatura , au un comportament anormal, 

daca nu cunoaste conditiile familiale, de munca si de viata ale copiilor. Parintii nu pot 

cunoaste pe deplin psihologia copilului daca nu afla si modul de comportare in conditii 

scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de la scoala si invers. 

         Dintotdeauna școala a colaborat cu familia în domeniul învatarii elevului, 

comportamentului, dezvoltarii lui fizice, intelectuale, morale si estetice, în domeniul 

deprinderilor si priceperilor de munca, igienico-sanitare, activitatilor libere, angajarii copilului 

în diverse activitati școlare sau extrașcolare. Este greșită conceptia unor parinti ,,l-am dat la 

scoala , sa-l învete dascălul”. Scoala si dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a 

unui părinte. Efortul educative îsi gasește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, 

școala și familie există o conlucrare în interesul comun al educarii copilului. O bună informare 

a părinților cu privire la frecventa, mod de manifestare intelectuală si comportamentală, 

precum și identificarea unor cai, directii, procedee actinate pentru ameliorarea ori dezvoltarea 

personalitatii elevului pot asigura succesul procesului de învatamant.  

          Parteneriatul dintre școala si familie nu trebuie interpretat ca un îndepartat orizont de 

asteptări reciproce, ci ca premise de colaborare și actiuni commune, în care școala are dreptul 

de initiative si coordonare ca institutie specializată, investita să asigure insrucția si educatia, 

managementul tuturor resurselor implicate in acest proces de durată si de anvergură. 

      Parteneriatul educational presupune ca scoala sa fie sustinuta de parinti, iar acestia se 

pot forma cu ajutorul scolii ca parinti responsabili. Dupa John Dewey “educatiaeste un 

process al vietii si nu o pregatire pentru viata. Cred ca scoala trebuie sa reprezinte viata 

actuala, viata tot mai reala si de vitala pentru copil ca aceea pe care el o duce in familia sa, cu 

vecinii sai, cu locurile lui de joaca”. 

        Fiecare copil este unic in felul lui, este o minune irepetabilă si ar fi păcat sa 

uniformizăm aceste individualități. Personalitatea elevului este în formare și este rezultatul 

unei evoluții lungi care are loc în conditiile interacțiunii cu mediul social. Dascălul este și va 

ramane “izvorul viu “ al unei vieți deloc ușoare, cu multe “cărări întortocheate “, având 

misiunea de a-i conduce pe copii spre “ ținta reușitei”. 

         Este evident ca acțiunea izolată a școlii nu poate rezolva complet problema 

educatiei;familia, școala și societatea sunt capabile împreuna să desăvârsească ceea ce nu 

reușește să realizeze fiecare în parte. Instituțiile extrașcolare, școala , grupurile de prieteni, 

mass media exercită o mare influentă asupra tinerilor și chiar intervin când sesizeaza tensiuni, 

conflicte. De aceea, putem recunoaște ca înafara educatiei directe de la parinți la copii sau de 

la dascăli la elevi, societatea pune la dispoziție și alte mijloace educative precum televizorul, 

presa, internetul.  

         Un parteneriat eficient si cu un impact deosebit care se deruleaza in timpul vacantei 
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mari  este ,,Scoala de vara ,,care implica copiii ,cadrele didactice ,parintii si comunitatea .In 

urma aplicarii unui astfel de parteneriat in comunitate, putem spune ca desavarsim relatia care 

se creeaza cu copiii, parintii si comunitatea. 

 Experienţa şcolii de vară, desfăşurată în instituţia noastră în anii trecuți, a avut un 

foarte mare impact asupra copiilor participanţi astfel că, chiar din prima zi de şcoală a anului 

trecut, povestind cele mai frumoase momente ale vacanţei mari, aceştia au situat,, Şcoala de 

vară ,,pe primul loc şi s-au asigurat de promisiunea noastră că vom repeta experienţa şi în 

această vacanţă. De asemenea, deoarece în şcoala noastră învaţă un număr considerabil de 

elevi defavorizaţi, avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru şcoală, în 

paralel cu crearea de situaţii concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi prin oferirea unui 

spaţiu mai mare de afirmare a capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru aceşti copiii, esenţial 

este să le oferim modele de petrecere a timpului liber care să contracareze practicile de 

copiere a unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari.  

          „Şcoala de vară” este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-

au desfăşurat în şcoala noastră, la început acestea fiind idei separate, mai apoi constituindu-se 

ca parte a unui proiect permanent al şcolii noastre. Ţinând cont de specificul local al 

comunităţii, care se regăseşte în profilul copilului şcolii noastre, bazându-ne pe entuziasmul 

curiozităţii caracteristic vârstei preșcolare și şcolarilor mici, luând în considerare propunerile 

şi aşteptările formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape 

de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu 

doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai 

apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau chiar individual. 
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 Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea 

personalității umane a fiecărui individ, precum și procesul de transmitere a civilizației 

generației următoare, realizat în contextul existenței sociale a omului, fiind o condiție 

necesară pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul societății. Astfel, educația nu se 

raportează doar la individ, ci la întreaga societate. 

 Idealul educațional constă în formarea și dezvoltarea integrală a personalității din 

perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social-economice, științifice, politice ale 

societății democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, 

realizării personale și integrării sociale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în 

contextul valorilor europene și general-umane. Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută 

fără o legătură strânsă între cei trei piloni care stau la baza educației permanente de calitate. 

Aceștia sunt: școala, familia, comunitatea – trei surse principale pentru educarea și 

dezvoltarea personalității umane. 

 Educația începe din primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. 

Primul mediu cu care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației 

este familia. Modelele de comportament oferite de către părinți și membrii apropiați din 

familie, precum și climatul socio-afectiv în care se realizează aceste influențe educaționale 

reprezintă primul model social cu impact hotărâtor asupra modului de comportare și 

relaționale al copiilor în societate. 

  

Școala continuă, diversifică și aprofundează educația copilului, organizează procesul 

educativ centrat pe formarea integrală a personalității acestuia. Calitatea acțiunilor, a 

influențelor familiei și a rolului școlii poate fi obținută numai printr-o comunicare și 

colaborare eficientă între actorii implicați în educația copilului. Importanța participării 

familiei în educație ca partener activ este subliniată de necesitatea implicării părinților în 

diverse activităti alături de cadrele didactice, pe lângă obișnuitele ore de consiliere. 

Promovarea implicării părinților în programe specifice școlii este de actualitate și sporește 

conștientizarea nevoii de educație a copilului. 

  

Nu mai puțin importantă este colaborarea cu comunitatea: alte instituții care oferă 

servicii educaționale, ONG-uri, Administrația publică locală, organele de drept, agenți 

economici, Mass-media, etc. În acest context, comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual 

și geografic de dezvoltare a elevului. Prin participarea în societate, elevul reușește să pășească 

dincolo de ,,pragul casei” în condiții de siguranță. El se află printre semeni, dar care nu sunt și 

intimi. Aici relațiile sunt mai puțin afectivizate și au detașarea unei comunicări sociale. Este 

un spațiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai realistă, care nu este prea 

încărcată de afectiv și poate stabili relații pe care el însuși să le gestioneze. 

  

Atunci când cadrele didactice, elevii, părinții, comunitatea devin și se consideră unii 

pe alții parteneri în educație, în jurul copiilor se formează o comunitate de suport care începe 

să funcționeze. Acest parteneriat este, de obicei, mult mai ușor de susținut în timpul școlii 
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decât în perioadele de vacanță a elevilor. O soluție pentru menținerea relației școală – familie 

– comunitate și în perioada vacanței mari o reprezintă școlile de vară. 

 Vacanțele de vară sunt de departe cele mai așteptate momente din viața de școlar. În 

timpul vacanței, însă, multe dintre achizițiile de peste an ale copiilor se estompează, reluarea 

activității în septembrie devenind greoaie. Pentru a asigura continuitatea necesară 

fenomenului educațional, o soluție atractivă și la îndemână o reprezintă activitățile de tip 

Școala de vară. Atelierele de vară sunt construite în jurul conceptului de învățare continuă 

combinată cu învățarea liberă, prin programe ingenioase și stimulante. Atunci când activitățile 

din cadrul Școlii de vară sunt bine organizate, vizează interesele copiilor, atunci când există o 

bună colaborare între cei implicați: ONG-uri, fundații, Instituții școlare, cadre didactice, 

părinți, comunitate locală – succesul este garantat.  

 Trăim într-o lume dinamică, în faimoasa eră a informației, care presupune manipularea 

masivă de date. În această lume, creativitatea este o abilitate aproape vitală, ce ne poate 

schimba viața. Dar creativitatea, deși este o trăsătură înnăscută, trebuie cultivată constant. Prin 

educație. Mai ales prin educație timpurie. Și mai ales prin educație centrată pe joc și 

investigație proprie, nu pe învățare pasivă. Stimularea creativității copiilor poate fi realizată 

prin trei elemente: un mediu educativ ingenios, un plan de educație creativ și educatori care 

utilizează metode didactice moderne. Școlile de vară îndeplinesc toate aceste condiții. 

 Este adevărat faptul că nu este ușor să organizezi o Școală de vară, dar rezultatele, în 

ceea ce privește dezvoltarea copilului, pe termen lung, fac să merite tot efortul. Există fundații 

și ONG-uri care pot asigura baza procedurală: regulamente, obiective, modele de activități. În 

colaborare cu educatori bine pregătiți, creativi și implicați, cu voluntari (studenți, frați mai 

mari ai copiilor, părinți, bunici), activitățile unei Școli de vară pot începe. Sigur că este nevoie 

și de implicarea comunității locale, care poate asigura transportul, masa elevilor (dacă este 

nevoie). Astfel, relația școală – familie – comunitate locală poate fi menținută și în perioada 

vacanței de vară, în folosul copiilor. 

  

Școlile de vară au, în general, un program variat, relaxant, care contribuie atât la 

dezvoltarea cunoștințelor copiilor, îmbunătățirea abilităților, socializarea într-un grup, cât și la 

distracție pentru o vacanță de neuitat. Activitățile promovate îi vor scoate pe elevi din 

formalismul școlăresc și le vor cultiva, în primul rând, creativitatea și încrederea în sine. 

Activitățile din timpul unei școli de vară pot cuprinde îndeletniciri din mai multe domenii: 

jocuri de inteligență, de societete, sport și activități recreative în aer liber, drumeții și picnic la 

pădure, plimbări la pas în vederea cunoașterii locului natal, plimbări virtuale prin România 

sau pe continentele lumii, preocupări artistice și de comunicare, ateliere tehnice, de meșteșug, 

bricolaj, știință. Părinții pot avea ocazia de a evalua abilitățile și înclinațiile naturale ale 

copiilor prin discuții cu specialiști psihologi și în dezvoltare personală, ședințe de parenting și 

activități axate pe tehnici de învățare. 

 Vacanța de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toți copiii. Școala de vară 

oferă o alternativă real-educativă de petrecere a timpului liber în opoziție cu tentațiile nocive 

tot mai des întâlnite chiar și la vârsta micii școlarități: utilizarea excesivă a calculatorului, 

grupuri construite pe principiul dominării și violenței, maturizarea nesănătoasă a sexualității, 

infracționalitatea infantilă, etc. Sondând copiii, vom descoperi că, deși se bucură de venirea 

vacanței, își doresc să fie împreună cu alți copii, să aibă un îndrumător adult pentru jocurile și 

activitățile lor, care să vină cu propuneri, chiar și cu statut de negociator, să le susțină ideile și 

să le dea o formă atractivă. Ideea Școlii de vară este una excepțională în acest sens.  
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 În concluzie, atunci când școlile, familiile și comunitățile lucrează împreună ca 

parteneri, beneficiarii sunt elevii. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate 

este dorința de a ajuta elevii să aibă succes la școală și mai târziu, în viață. Aceste activități de 

colaborare ajută cadrele didactice în munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale elevilor, 

îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, dezvoltă abilitățile părinților, conectează 

familiile cu membrii școlii și ai comunității, stimulează serviciul comunității în folosul 

școlilor, oferă servicii și suport familiilor, crează un mediu mai sigur în școli. Ceea ce este 

dificil în stabilirea unui parteneriat nu este inițierea lui, ci menținerea funcționării acestuia în 

timp. În această privință, vacanța de vară reprezintă un obstacol în colaborarea dintre școală, 

familie și comunitate, care, din fericire, poate fi depășit și prin organizarea, desfășurarea unor 

activități cu elevii în cadrul Școlii de vară. 
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MENȚINEREA RELAȚIEI ȘCOALĂ -FAMILIE- COMUNITATE  

ÎN VACANȚA DE VARĂ 

 
 prof. înv. preşcolar Sorina Ioana Vultur 

Grădiniţa cu Program Normal Vad, jud. Cluj 

 

Copiii, la fel ca și noi părinții, au nevoie de perioadă de vacanță, au nevoie de o pauză 

de la programa școlară supra încărcată, de la perioada în care funcționează după un program 

bine stabilit, de la sarcinile și cerințele mai mult sau mai puțin excesive ale profesorilor și 

părinților, au nevoie de o pauză pentru a-și reîncărca bateriile, au nevoie de un nou suflu 

pozitiv, de o gură de aer proaspăt pentru ca din toamna să poată reintra  în noul program 

școlar, pentru a putea asimila, înțelege cu ușurință noile informații. 

Dacă pentru copii vacanța de vară este văzută ca o oportunitate de petrecere a timpului 

prin joc și relaxare, pentru noi, părinții, această perioadă poate fi și o perioadă de îngrijorare în 

privința faptului că, copii ar putea să se deconecteze și să uite informația înmagazinată pe 

parcursul anului școlar. Inevitabil în mintea noastră apare următoarea întrebare:  

Ce ar trebui să facă copii noștri peste vară? Ar trebui să utilizeze vacanța de vară 

pentru joacă și relaxare sau ar trebui să rămână conectați la sarcinile academice pentru a le 

înțelege mai bine și pentru a menține și păstra informația obținută la orele de curs? 

Cercetătorii de la institutele de cercetare psihologică din SUA, Australia și  Noua 

Zeelandă consideră că lipsa exercițiului academic pe o perioadă de 6 săptămâni duce la 

pierderea informației noi și în special acest fenomen se resimte la elevii cu rezultate școlare 

modeste, comparativ cu cei peste medie ale căror rezultate rămân constante sau câștigă teren 

în timpul vacanței de vară. Există un fenomen bine cunoscut de degradare a memoriei, mai 

ales atunci când înveți pentru prima dată ceva. Pentru a nu se manifesta acest fenomen trebuie 

să repeți suficient  de mult informația nouă pentru a nu ajunge la inabiliateatea de recuperare a 

ei. În momentul în care informația nouă nu este suficient de bine înțeleasă și memorată ea se 

pierde pe parcursul verii, copiii întorcându-se la toamnă cu lacune informaționale care se 

concretizează în probleme de înțelegere și stocare a noilor informații, acest lucru fiind direct 

proporțional cu rezultate școlare scăzute și pierderea motivației pentru învățare. 

De asemenea, ce este mai puțin cunoscut, este faptul că, în perioada de vacanță, 

creierul este ajutat să se dezvolte prin activarea a două sisteme care se află în zona limbică a 

creierului și este vorba de sistemul de redare (play system) și sistemul de căutare (seeking 

system) (Panksepp 2016 - Washington State University). Aceste două sisteme sunt stimulate 

în activitățile de explorare a naturii, plimbarea cu bicicleta, drumeții, activitățile ludice. Prin 

activitățile de vacanță părinți – copii, activarea celor două sisteme din creier duc la 

descărcarea neuro-transmițătorilor responsabili cu bunăstarea: opioidele, occitocina și 

dopamina, care duc la reducerea stresului, la exprimarea unor sentimente pozitive și gesturi de 

generozitate unii față de alții.  Profesorul neurolog Jaak Panksepp, considerat lider mondial în 

neuroștiințe, le-a numit "darul naturii pentru noi", deoarece descărcarea în creier a celor trei 

substanțe elimină stresul și realimentează cu emoții pozitive relația dintre membrii familiei. 

Aceste sisteme, spune Panksepp, sunt ca și mușchiul, cu cât le utilizezi mai mult cu atât devin 

parte a personalității tale, sau, cum spune neurologul Bruce Perry: „stările emoționale devin 

trăsături de personalitate”. Așa că atunci când luăm copii cu noi în vacanță trebuie să le 

sprijinim dezvoltarea capacității de explorare și cea de joacă. La maturitate acestea se traduc 

prin capacitatea de a se „juca cu ideile”, adică o capacitate ridicată a flexibilității gândirii, 

absolut necesară la persoanele întreprinzătoare, cu simț al inițiativei și responsabilității.  
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➢ Activități care să crească capacitatea de concentrare a atenției: cercetările au arătat 

creșterea atenției și a concentrări la copiii care petrec mult timp în natură. De 

asemenea plimbările în natură ajută la calmarea corpului și inducerea stării de 

relaxare; 

➢ Menținerea și dezvoltarea capacității de memorare: îndreptarea și încurajarea copiilor 

să parcurgă literatură de vacanță, să citească, iar apoi să discute împreună cu noi, 

părinții despre ce au citit; 

➢ Dezvoltarea aptitudinilor organizatorice: să organizeze programe de vacanță pentru 

familie; 

➢ Menținerea trează a aptitudinilor de învățare prin recurgerea la metode non-formale: 

de exemplu – învățarea despre flori și plante prin vizita în natură și creearea de 

povești interesante, vizită la muzee de interes pentru copii, sau  lăsăm copilul să ne fie 

ghid atunci când vizităm un oraș nou și multe altele. 

Activitățile de vacanță nu se impun copiilor, se decid împreună, astfel încât copilul să 

simtă că deciziile îi aparțin și lui. 

       Pe perioada vacanţei de vară , am desfăşurat diverse activităţi în cadrul Programului 

Naţional ,,Clubul Familiei”. La aceste activităţi au participat parinţi, copii şi personae din 

cadrul Consiliului Local.  

Acest Club al Familiei se desfăşoară pe trei ateliere: 

1. Atelier de citit cu voce tare, 

2. Atelier de minţi dibace, 

3. Atelier de meşteşugărit . 

 

     1.În cadrul atelierului de Citit cu voce tare părinţii au fost învăţaţi cum se citeşte o poveste 

folşosind mimica şi intonaţia, cum să mănuiasă o carte, etc. Părinţii au fost foarte încântaţi de 

ceea ce au văzut şi au învăţat în cadrul acestui atelier. 

 

     2. În cadrul atelierului Minţi dibace am prezentat părinţilor ,, Cercul Siguranţei care se 

bazează pe relaţia de ataşament. Accentul nu cade atât pe asimilarea unor informaţii noi, ci 

mai degrabă pe sprijinirea părinţilor să se simtă capabili să vadă Cercul şi alături de copiii lor. 

Speranţa noastră este aceea că părinţii se vor simţii mai încrezători odată ce vor reuşii să 

observe acest Cerc ,, ascuns în faţa ochilor lor” şi să simtă că acum „înţeleg”. Părinţii spun 

adesea: „Nu realizăm câte se întâmplau de fapt „. 

 

      3. În cadrul atelierului Meşterim cu mâini dibace , părinţii alături de copii desfăşoară 

diverse activităţi: confecţionează jucării, pictează diverse obiecte, coase, etc. Părinţii participă 

cu mare drag alaturi de copiii lor şi sunt foarte încântaţi de realizările lor. 

 

 Pentru realizarea acestor activităţi comunitatea locala ne sprijină cu spaţiul în care se 

desfăşoară o parte din activităţi, cu videoproiector, o masă pentru participanţi. 

Calitatea si profesionalismul constituie elemente caracteristice ale intregii activităţi derulate în 

grădiniţă. 

 

Grădiniţa reprezinta un context favorabil în procesul de formare a copiilor din punct de 

vedere moral şi emoţional, operând cu concepte moderne, precum playful parenting, 

comunicarea deschisă şi învăţarea prin joc. Se acordă atenţie, îngrijire şi iubire fiecărui copil, 

luând în calcul particularităţile şi nevoile acestora. 
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Grădiniţa noastră ia parte şi se implica şi în proiecte locale, naţionale şi internaţionale, 

organizează evenimente pentru copii şi transformă perioada copilăriei într-o lume de basm. 

Un start bun în viaţă contribuie la formarea liderilor de mâine. Incurajăm imaginaţia într-un 

mediu distractiv, sigur şi primitor şi ajutăm copiii să îşi atingă potenţialul maxim pe plan 

academic, social şi emoţional. Activităţile desfăşurate în grădiniţa noastră promovează şi 

stimulează dezvoltarea intelectuală, emoţională, socială şi fizică a copiilor şi se concentrează 

pe dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii, în funcţie de ritmul propriu şi de nevoile 

fiecărui copil în parte, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

 

Învăţarea, cercetarea, jocul sunt câteva dintre conceptele care îi ajută pe copii să 

devină participanţi activi în societate. Jocul însoţeşte toate activităţile noastre, iar acest lucru 

are, de multe ori, efecte terapeutice. 

Impreună pentru copiii noştri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 

 

 

 

 

 

Cuprins 
 

 

 
 pag. 

prof. Aurelia Cornelia Boian.............................................................................................. 3 

prof. Liliana Bonțidean  ..................................................................................................... 6 

prof. înv. preșcolar Valeria Bora Valeria........................................................................... 9 

prof. înv. preșcolar Flavia Borodi....................................................................................... 11 

prof. înv. preşcolar Simona Câmpeanu ............................................................................. 13 

prof. dir. Anamaria-Terezia Ceteraş-Mătieş ...................................................................... 15 

prof. Andrada Cîmpean, prof.Valeria Cîmpean ................................................................ 17 

prof. înv. primar Elena Copos Elena.................................................................................. 20 

prof. înv. primar Ana Covaciu........................................................................................... 22 

prof. înv. primar Engheş Maria-Gabriela........................................................................... 24 

prof. înv. prim. Aurica Domnica Georgiu, prof. înv. prim. Flavia Alina Şamşudean........ 28 

prof. Cristian Man ............................................................................................................. 31 

prof. înv. primar Iulia Domnica Mazureac......................................................................... 32 

prof. Cornelia Mihuț .......................................................................................................... 34 

prof. înv. primar Mizgan Simona-Laura............................................................................. 37 

prof. înv. primar. Maria Petrican ....................................................................................... 40 

prof. înv. preșcolar Alina Pop, prof. înv. preșcolar Nastasia Coroian................................ 42 

prof. înv. primar Călina Dochia Rițișan, prof. înv. primar Teodora Filip.......................... 44 

prof. înv. preṣcolar Alina Sîna, prof. înv. preşcolar Anca Lazin........................................ 46 

prof. Corina Șarto .............................................................................................................. 49 

prof. înv. primar Cornelia Ungurășan................................................................................ 53 

prof. înv. preșcolar Ștefania Laura Vaida.......................................................................... 55 

prof. înv. primar Cristina Alexandra Voicu, prof. înv. primar Irina Dorina Baneas......... 58 

prof. înv. preşcolar Sorina Ioana Vultur............................................................................. 61 

 

 



 

 

 

 

ISBN 978-630-6502-45-5 

Editura Meritocrat Cluj-Napoca 

meritocratcj@gmail.com 

 


